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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το
μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας.
Ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον
Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονο
μικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών
και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα.
Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθηκαν
οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων,
μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχε
δίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και
προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμ
μές που καθορίζει η κυβέρνηση, δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της
βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας,
καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, και,
τρίτον, η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμμα
τισμού και οικονομικής ανάπτυξης.
Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικο
νομικών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιότητα
του συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από
τον οποίο εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δημοσίευση
των σειρών Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφίες, Εκθέσεις, που είναι
κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης με προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο κλάδων,
περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, καθώς και Στατιστικές Σειρές,
που παρουσιάζουν με επεξεργασμένη μορφή πρωτογενή στατιστικά δεδομένα.
Επίσης, δημοσιεύεται και η σειρά Εργασίες για Συζήτηση, που είναι σχέδια
εργασιών σε προχωρημένο στάδιο προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του
ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος.
Από τον Δεκέμβριο του 2002 το ΚΕΠΕ εκδίδει την τετραμηνιαία πε
ριοδική έκδοση Οικονομικές εξελίξεις, με σκοπό να συμβάλλει στη συστηματική
παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής οικονομικής συγκυρίας, καθώς και
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στο πεδίο διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής, αναλύοντας τις συνέπειες
εναλλακτικών προσεγγίσεων σε επίκαιρα θέματα.
Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά
ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πλη
ροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων
οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή
της οικονομικής επιστήμης στη χώρα.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσει το σύστημα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και να διερευνήσει τις ευκαιρίες επαγγελματικής
εκπαίδευσης σε ορισμένες χαρακτηριστικές εκπαιδευτικές μονάδες του χώρου,
που παρεμβάλλονται μεταξύ γυμνασίου και TEI ή πανεπιστημίων. Στο πλαίσιο
αυτό εντάσσονται: η διερεύνηση των ευκαιριών επαγγελματικής εκπαίδευσης
που λειτούργησαν καθ' οιονδήποτε τρόπο στον συγκεκριμένο αυτό εκπαιδευ
τικό χώρο, δηλαδή στα λύκεια και τις επαγγελματικές σχολές όλων των τύπων,
καθώς και στα επαγγελματικά εκπαιδευτήρια- η διερεύνηση των ευκαιριών
επαγγελματικής εκπαίδευσης στα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ) και τα Ινστι
τούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) · και η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευ
τικών εξελίξεων στον χώρο μεταξύ γυμνασίου και TEI και πανεπιστημίων κατά
την περίοδο 1974-2006.
Ελπίζεται ότι η συνεκτίμηση από τον συγγραφέα των οικονομικών, εκπαι
δευτικών, πολιτικών και κοινωνικών διαστάσεων της επαγγελματικής εκπαί
δευσης οδηγούν σε διαπιστώσεις και συμπεράσματα που μπορεί να είναι πολ
λαπλώς χρήσιμα για την κοινωνία, διευκολύνοντας την στις αναζητήσεις της σε
θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης της νεότερης γενεάς.
Καθηγητής ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Π. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ
Πρόεδρος του ΑΣ. και Επιστημονικός Διευθυντής
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Δεκέμβριος 2006
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Η εργασία αυτή έχει επίκεντρο τους νέους που τελειώνουν την υποχρεω
τική τους εκπαίδευση (γυμνάσιο) και δεν συνεχίζουν σπουδές για μια ή πε
ρισσότερες αιτίες σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (TEI) ή σε πανεπι
στήμια. Αποτελεί συνέχεια αδημοσίευτης εργασίας με τίτλο «Προσφορά και Ζή
τηση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα Λύκεια, στα Τεχνικά Επαγγελματικά
Εκπαιδευτήρια, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, και στα Κέντρα Ελεύ
θερων Σπουδών», η οποία χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευ
νας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και υλοποιήθηκε στο ΚΕΠΕ.
Το θετικό της εν λόγω εργασίας είναι ότι σχεδιάστηκε όταν ο εκπαιδευ
τικός κόσμος, για πρώτη φορά στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, πί
στεψε ότι το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΑ) θα αποτελούσε τη μονάδα του
μέλλοντος στον δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ότι τα Ιν
στιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) θα κάλυπταν ικανοποιητικά το κε
νό μεταξύ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστημίων, το οποίο δημιουρ
γήθηκε μετά την προαγωγή των Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (KATEΕ) σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Το μειονέκτημα της ίδιας εργασίας είναι ότι η υλοποίηση της συνέπεσε
χρονικά με μη αναμενόμενες σοβαρές παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντικαταστάθηκαν τα
ΕΠΛ, τα Γενικά Λύκεια (ΓΛ), τα Τεχνικά-Επαγγελματικό Λύκεια (ΤΕΛ) και οι Τε
χνικές Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ) με τα Ενιαία Λύκεια (ΕΛ) και τα ΤεχνικάΕπαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (TEE). Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρατη
ρήθηκε μια αλόγιστη, κατά τις εκτιμήσεις μας, ποσοτική διεύρυνση (ίδρυση πολ
λών νέων τμημάτων σε TEI και πανεπιστήμια, αύξηση του αριθμού εισακτέων,
κτλ.) αντί της αναμενόμενης σταθεροποίησης του υποσυστήματος τούτου και
της ποιοτικής εμβάθυνσης των σπουδών του.
Η παρούσα εργασία εκτιμούμε ότι μπορεί να είναι χρήσιμη για σχε
διαζόμενες νεότερες αλλαγές. Κυρίως όμως παρουσιάζει όλα εκείνα τα στοι
χεία τα οποία συνηγορούν στην αναζήτηση και τη θεμελίωση ενός Νέου Σχή
ματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν θα διορθώνει οριακά (κάθε πέντε
ή δέκα χρόνια) προηγηθείσες παρεμβάσεις, αλλά θα βάζει τα θεμέλια του Σχή
ματος που θα διαρκέσει.
Θεωρώ υποχρέωση μου να ευχαριστήσω την ΓΓΕΤ που χρηματοδότησε
την παλαιότερη έρευνα μου το 2001, της οποίας η παρούσα εργασία αποτελεί
συνέχεια, το ΚΕΠΕ, και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και Επιστημονικό Διευθυντή του
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Καθηγητή Κυπριανό Προδρομίδη, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να εκπονήσω
την παρούσα εργασία, χρησιμοποιώντας τα νεότερα στοιχεία και τις εξελίξεις
στην ελληνική εκπαίδευση, και ειδικότερα την επαγγελματική.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Σταμάτη Παλαιοκρασσά, επίτιμο σύμ
βουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τον Θανάση Βακαλιό, ομότιμο καθηγητή
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και για πολλά χρόνια πριν καθηγητή
στο Πολυτεχνείο Βουδαπέστης, τον Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο, ερευνητή Α
του ΚΕΠΕ, τον Ηλία Πούπο, ερευνητή Α επίσης του ΚΕΠΕ, και την Βασιλική
Καπονικολού, που δακτυλογράφησε, μορφοποίησε και τύπωσε με μεγάλη ακρί
βεια και προθυμία όλα τα κείμενα και τους πίνακες αυτής της εργασίας. Θερ
μές ευχαριστίες οφείλονται στην κα Βικτώρια Δεδεγιάν, υπεύθυνη των εκδόσεων
για τη συμβολή της στην έκδοση και την κα Ελένη Σουλτανάκη, μόνιμη συνερ
γάτιδα του ΚΕΠΕ, για τη γλωσσική και τυπογραφική επιμέλεια του βιβλίου.
Τέλος, θεωρώ υποχρέωση μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και όλους τους
σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Συμβουλευτικής και Επαγγελ
ματικού Προσανατολισμού του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυ
χολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι μου κρατούν ζωντανό το ενδια
φέρον για τα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας μας, ως διδασκάλου τους,
από της ιδρύσεως του προγράμματος μέχρι σήμερα. Αυτοί οι σπουδαστές, ως
εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί σύμβουλοι αύριο, εκτιμώ ότι μπορεί να είναι
πολύ πιο χρήσιμοι για θετικές εξελίξεις στην επαγγελματική εκπαίδευση στο
μέλλον από ό,τι εγώ ως συγγραφέας και οι πολιτικοί ως υπουργοί Παιδείας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΡΜΑΣ
Οκτώβριος 2006
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Γενική Θεώρηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Αν και κάποια μορφή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (TEE)
εμφανίστηκε στην Ελλάδα στις αρχές του 20ού αιώνα, χρειάστηκε αρκετός
καιρός μέχρι να πάρει τις σημερινές της διαστάσεις. Μέχρι το 1958 το Υπουρ
γείο Παιδείας είχε επιδείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για την TEE (εφεξής,
1
Επαγγελματική Εκπαίδευση) . Πριν και για λίγα χρόνια μετά το έτος αυτό (για
την ακρίβεια μέχρι το 1965) είχε επιτρέψει, παράλληλα προς το εξατάξιο γυμ
νάσιο, τη λειτουργία ενός πολύ περιορισμένου αριθμού εξαταξίων επίσης μέ
σων εμπορικών σχολών, το αναλυτικό πρόγραμμα των οποίων, όμως, ελάχι
στα διέφερε από εκείνο των εξαταξίων γυμνασίων.
Ουσιαστικό ενδιαφέρον για την Επαγγελματική Εκπαίδευση το Υπουρ
γείο Παιδείας άρχισε να επιδεικνύει το 1958, με την ίδρυση στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη των ομώνυμων σχολών υπομηχανικών, και με την ίδρυση έ
να έτος αργότερα των κατώτερων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών (ΤΕΣ)
για τελειόφοιτους δημοτικών σχολείων και των μέσων τεχνικών και επαγγελ
ματικών σχολών ή σχολών εργοδηγών για τελειόφοιτους ΤΕΣ ή για έχοντες
ενδεικτικό της τρίτης τάξης του εξαταξίου γυμνασίου. Αργότερα το ενδιαφέ
ρον εκδηλώνεται με την ίδρυση διαδοχικά των τεχνικών-επαγγελματικών
λυκείων (ΤΕΛ), των κέντρων ανώτερης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευ
σης (ΚΑΤΕΕ), των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων (ΕΠΛ) και, τελευταία, των
τεχνικών-επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων (TEE)2.
1. Αντί του εσφαλμένου μέχρι σήμερα όρου Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαί
δευση (TEE), εφεξής θα χρησιμοποιούμε τον όρο Επαγγελματική Εκπαίδευση, όπως
και οι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι άρχισαν να εγκαταλείπουν σταδιακά τα τελευταία
χρόνια τον όρο TEE και να επικεντρώνονται, σε επίσημα και ανεπίσημα κείμενα, γύρω
από τον όρο Επαγγελματική Εκπαίδευση, σε αντιδιαστολή προς τη Γενική Εκπαίδευση.
Βλέπε σχετικά Κεφάλαιο 2, Ενότητα 2.4.4.
2. Με αφετηρία το έτος 1958, και σε χρονολογική σειρά πρώτης εμφάνισης
μέχρι σήμερα (2006), βλέπε την παρουσία όλων των εκπαιδευτικών μονάδων της τυ
πικής εκπαίδευσης (γενικής και επαγγελματικής) σε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάθμια, δευ
τεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση) στο Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.2.
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Επειδή ο αναγνώστης θα συναντήσει αρκετές φορές τα παραπάνω
ακρωνύμια και μερικά ακόμη, ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των πε
ρισσότερο συχνά χρησιμοποιουμένων ακρωνυμίων.
• Λύκειο: Σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης, η
οποία έπεται της υποχρεωτικής (τριταξίου γυμνασίου) και προηγείται
των μονάδων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημίων, TEI, κ.ά.).
Η διάρκεια σπουδών είναι τρία σχολικά έτη στα ημερήσια και τέσσερα
έτη στα εσπερινά, αλλά για λιγότερες ώρες διδασκαλίας στα τελευ
ταία, έτσι ώστε να καλύπτεται στο τέλος η ίδια διδακτέα ύλη και στα
δύο σχολεία.
•

Γενικό Λύκειο (ΓΛ): Το λύκειο εκείνο σκοπός του οποίου είναι να
δεχθεί τελειόφοιτους τριταξίου γυμνασίου, ή άλλου ισότιμου σχολείου
του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και να τους παραδώσει μετά τρία
έτη συνεχούς γενικής εκπαίδευσης στην ελληνική κοινωνία, μη ευθυνό
μενο εκ του σκοπού του, το σχολείο τούτο, για το τι θα κάνουν αύριο
οι τελειόφοιτοι. Στη συντριπτική πλειοψηφία συνεχίζουν σπουδές στα
πανεπιστήμια και στα TEI, αλλά και σε αρκετά άλλα ιδρύματα της
τριτοβάθμιας μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ): Μονάδα της δευτεροβάθμιας
τυπικής εκπαίδευσης, η οποία λειτούργησε για μια εικοσαετία (19761997). Δεχόταν απόφοιτους γυμνασίου, απόφοιτους ΤΕΣ και απόφοι
τους γενικού λυκείου για να εκπαιδεύσει τους πρώτους τρία σχολικά
έτη, και τους δεύτερους και τρίτους δύο έτη, σε 12 τομείς με κατάλη
ξη σε 39 ειδικότητες.
• Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ): Μονάδες της δευτεροβάθμιας
τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίες λειτούργησαν από το 1959 μέχρι το
1997. Μέχρι το 1976 δέχονταν απόφοιτους δημοτικού σχολείου και με
τά το 1976 απόφοιτους τριταξίου γυμνασίου για να τους εκπαιδεύσουν:
δύο σχολικά έτη σε ημερήσιες, κυρίως, σχολές του Υπουργείου Παι
δείας, και τρία έτη σε εσπερινές σχολές άλλων φορέων, με περισσό
τερο χαρακτηριστικές αυτές του ΟΑΕΔ, γνωστές ως σχολές μαθητείας
(apprenticeship schools), γιατί συνδυάζουν εκπαίδευση στην αίθουσα
διδασκαλίας και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Η ολοκλήρωση των
σπουδών οδηγούσε σε 11 ειδικότητες.
•

•

Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ): Μονάδα της δευτεροβάθμιας τυπι
κής εκπαίδευσης δια της οποίας επιχειρήθηκε για μια δωδεκαετία
(1985-1997) η γεφύρωση γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
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•

•

•

•

Δεχόταν απόφοιτους γυμνασίου για ένα κοινό πρόγραμμα μαθημάτων
στην Α' τάξη, το οποίο διαφοροποιείτο σταδιακά μετά το τρίτο εξάμη
νο, για να απολήξει στο τέλος του έκτου εξαμήνου σε 4 δέσμες για
όσους ενδιαφέρονταν κυρίως να συνεχίσουν σπουδές στα πανεπιστή
μια, ή σε 13 ειδικότητες για όσους ενδιαφέρονταν να μπουν στην
αγορά εργασίας.
Ενιαίο Λύκειο (ΕΛ): Το λύκειο το οποίο διαδέχθηκε το 1997/78 όλα τα
λύκεια που λειτουργούσαν την περίοδο αυτή (γενικά, ΕΠΛ, μουσικά,
κλασικά, ΤΕΛ) και το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα, ως αντίποδας της
επαγγελματικής εκπαίδευσης στα TEE, με τον εξής σκοπό: την παροχή
γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, η οποία θα επιτρέπει στους μαθη
τές ανάπτυξη των ικανοτήτων και της κριτικής σκέψης για συνέχιση
σπουδών στην επόμενη βαθμίδα ή για πρόσβαση στην αγορά εργα
σίας μετά από περαιτέρω εξειδίκευση ή κατάρτιση (άρθρο 1, Ν. 2525/
1997). Η Α' τάξη είναι κοινή για όλους, ενώ στις επόμενες τάξεις (Β'+
Γ+Δ') οι μαθητές επιμερίζονται σε κατευθύνσεις.
Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (TEE): Μονάδες της δευτερο
βάθμιας τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν από το 1998 μέ
χρι σήμερα με αυτό το εσφαλμένο όνομα αντί του ορθού Επαγγελμα
τικά Εκπαιδευτήρια. Βάση των TEE αποτέλεσαν τα πρώην ΤΕΛ και οι
πρώην ΤΕΣ. Έτσι τα TEE σήμερα δέχονται απόφοιτους γυμνασίου για
να τους εκπαιδεύσουν αντίστοιχα. Δηλαδή για δύο σχολικά έτη (Α'
κύκλος) σε 11 ειδικότητες ή για τρία έτη (Β' κύκλος) σε 12 ειδικότητες.
Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ): Μονάδες της άτυπης εκπαίδευ
σης (επαγγελματικής ή όχι) εποπτευόμενες από τον Τομέα Εμπορίου
του Υπουργείου Ανάπτυξης. Δέχονται, αντί διδάκτρων, να διδαχθεί οτι
δήποτε συμφωνείται μεταξύ διευθυντών αυτών των μονάδων (όλες
ιδιωτικές) και ενδιαφερομένων υποψηφίων σπουδαστών, για όσο χρο
νικό διάστημα μπορεί να συμφωνείται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να
είναι απόφοιτοι οποιουδήποτε επιπέδου εκπαίδευσης, στη συντριπτική
όμως πλειοψηφία είναι απόφοιτοι λυκείων που δεν συνεχίζουν σπου
δές σε κάποιο άλλο ίδρυμα της μεταλυκειακής εκπαίδευσης.
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Πρόκειται για ευέλι
κτες μονάδες άτυπης μεταλυκειακής εκπαίδευσης (με ιδιαίτερη έμφα
ση στο σκέλος της κατάρτισης), οι οποίες όμως έχουν αρκετές ομοιό
τητες με μονάδες της τυπικής εκπαίδευσης (κυρίως των πρώην KATE
και των πρώην ανώτερων ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών των ισότι21

μων με τα KATE) επειδή: (α) την εποπτεία τους την έχει το Υπουργείο
Παιδείας δια του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα
τάρτισης (ΟΕΕΚ) και, κυρίως, επειδή (β) οι απόφοιτοι μπορούν, αν θέ
λουν, να τυποποιούν τις γνώσεις που έλαβαν στα ΙΕΚ μετά από επιτυχή
συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, τις οποίες διενεργεί ο ΟΕΕΚ.
• Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης (KATE): Μονάδες της τρι
τοβάθμιας μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης - της ανώτερης κατά το
άρθρο 16 του Συντάγματος - του υποσυστήματος της επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Ιδρύθηκαν το 1970 (Ν. 652/1970) για τεχνικά μόνον επαγ
γέλματα, διετούς κυρίως φοιτήσεως ή/και τριετούς, και λειτούργησαν
ως τέτοια μέχρι το 1977. Το έτος αυτό τους δόθηκαν με τον Ν. 576/
1977 και αρμοδιότητες σε μη τεχνικά επαγγέλματα (διοίκησης, οικονο
μίας, υγείας-πρόνοιας, κ.ά.) και μετονομάσθηκαν σε Κέντρα Ανώτερης
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ).
•

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ): Μονάδες της άτυπης επαγ
γελματικής εκπαίδευσης, την εποπτεία των οποίων έχει το Υπουργείο
Εργασίας (Απασχόλησης). Ιδρύθηκαν μετά: (α) τη διαπίστωση ότι το
Υπουργείο Παιδείας αφαιρούσε με το άρθρο 1 του Ν. 2009/1992 (τυ
πικά τουλάχιστον) όλες τις αρμοδιότητες κατάρτισης (εκπαίδευσης)
από το Υπουργείο Εργασίας και τις έδινε στον ΟΕΕΚ και (β) την αυ
στηρή κριτική που δέχτηκε το Υπουργείο Εργασίας για σπατάλη των
χρηματικών πόρων του ΚΠΣ 1989-93 ή Α' πακέτου Ντελόρ. Τα ΚΕΚ
που λειτουργούν σήμερα πιστοποιούνται από το Εθνικό Κέντρο Πιστο
ποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) του Υπουργείου Απασχόλησης και είναι ιδιωτικά, δη
μόσια (κυρίως των ΔΕΚΟ), ή κοινωνικών φορέων και της τοπικής αυ
τοδιοίκησης, με αποστολή την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμε
νης εκπαίδευσης (όχι αρχικής). Στην πράξη όμως παρατηρούνται κά
ποιες αποκλίσεις, οι οποίες επισημαίνονται στην Ενότητα 7.3.2 [Θέμα
προβληματισμού (η)].

1.1.1. Τα Σχήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Με αφετηρία το έτος 1958 και κριτήριο το έτος κάποιας ουσιαστικής
παρέμβασης του Υπουργείου Παιδείας μετά το έτος αυτό για προσθήκη (ίδρυ
ση) στο σκέλος της τυπικής εκπαίδευσης μιας νέας μονάδας επαγγελματικής
εκπαίδευσης, είτε στη θέση μιας μονάδας την οποία καταργούσε είτε πλάι στις
μονάδες που λειτουργούσαν ήδη και διατηρούσε, διακρίνουμε, παρακάτω, πέ
ντε διαφορετικά σχήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης.
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Πρώτο, το Σχήμα της περιόδου 1958-1969. Βασικοί άξονες των μονά
δων αυτού του σχήματος ήταν σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι κα
τώτερες και οι μέσες επαγγελματικές σχολές ή σχολές εργοδηγών, και σε επίπεδο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι σχολές υπομηχανικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης
ως παραρτήματα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου, αντίστοιχα, και οι ιδιωτικές σχολές (γραμματέων, λογιστών, ηλε
κτρονικών, κ.ά.) της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης, αποκαλούμενες
έτσι για διάκριση από τις σχολές της ανώτερης γενικής εκπαίδευσης (παιδα
γωγικές ακαδημίες, σχολές νηπιαγωγών, σχολές οικιακής οικονομίας και γυμνα
στικές ακαδημίες) που και αυτές όμως ήταν στην πραγματικότητα, με τα σημε
ρινά δεδομένα και τα σημερινά κριτήρια ταξινόμησης των εκπαιδευτικών συ
στημάτων, επαγγελματικές σχολές.
Δεύτερο, το Σχήμα της περιόδου 1970-1975. Το σχήμα αυτό διέφερε
από το προηγούμενο ως προς μια νέα μονάδα, η οποία προστέθηκε το 1970,
τα KATE, και ως προς τις σχολές υπομηχανικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
οι οποίες καταργήθηκαν επειδή ιδρύθηκαν τα KATE.
Τρίτο, το Σχήμα της περιόδου 1976-1981. Βασικοί άξονες της επαγ
γελματικής εκπαίδευσης αυτού του σχήματος ήταν σε επίπεδο δευτεροβάθ
μιας εκπαίδευσης οι ΤΕΣ και τα ΤΕΛ, και σε επίπεδο τριτοβάθμιας μη πανεπι
στημιακής εκπαίδευσης οι ίδιες μονάδες με εκείνες του σχήματος 1967-1973
με τη μόνη διαφορά ότι στη θέση των KATE είχαν μπει τώρα τα ΚΑΤΕΕ, όλα
δημόσια 3 .
Τέταρτο, το Σχήμα της περιόδου 1982-1997. Βασικοί άξονες της επαγ
γελματικής εκπαίδευσης αυτού του σχήματος υπήρξαν τα ΕΠΑ, τα ΤΕΛ και οι
ΤΕΣ, ενώ σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα ΚΑΤΕΕ αναβαθμίσθηκαν
σε TEI, σε απόσταση αναπνοής από τα πανεπιστήμια, συμπαρασύροντας σε
αυτή την προς τα άνω εξέλιξη και όλες τις πρώην ιδιωτικές σχολές τις αναφε
ρόμενες στις επίσημες στατιστικές ως μονάδες της ανώτερης επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Το κενό αυτό, της προαγωγής δηλαδή των μονάδων της ανώτε-

3. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σύνταγμα τότε δεν απαγόρευε την ίδρυση και κά
ποιων ιδιωτικών ΚΑΤΕΕ, όπως δεν το απαγορεύει και το Σύνταγμα του 1975. Όμως δεν
ιδρύθηκε ούτε ένα. Προφανώς επειδή και οι αντίστοιχες σχολές της ανώτερης γενικής
εκπαίδευσης (παιδαγωγικές ακαδημίες, σχολές νηπιαγωγών, σχολές οικιακής οικονο
μίας και ακαδημίες σωματικής αγωγής) ήταν όλες δημόσιες και όλων τα βλέμματα (δι
δασκόντων, διδασκομένων, γονέων) ήταν στραμμένα στο πώς θα γίνουν το γρηγορό
τερο τα ιδρύματα τους ισότιμα με πανεπιστήμια!
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ρης επαγγελματικής εκπαίδευσης (δημοσίων ΚΑΤΕΕ και ισότιμων ιδιωτικών
σχολών), ήρθε να το καλύψει το 1992 ένας νέος τύπος μονάδων, τα ΙΕΚ.
Πέμπτο, το Σχήμα της περιόδου 1998-μέχρι σήμερα (Ιούνιος 2006).
Βασικοί άξονες της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε επίπεδο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης είναι το ΕΛ και τα TEE, ενώ σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης ισχύουν ό,τι και για το Σχήμα της περιόδου 1981-1997.
1.1.2. Το Πεδίο του Ερευνητικού μας Ενδιαφέροντος
Από τα παραπάνω σχήματα εκείνο που συγκέντρωσε περισσότερο την
προσοχή μας για διερεύνηση το 1995 ήταν το προτελευταίο, και τούτο ως φυ
σικό επακόλουθο του βασικού ερευνητικού ενδιαφέροντος μας τότε για την
απάντηση στο εξής πολύ συνοπτικό ερώτημα:
«Σε τι βαθμό το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας που ήταν σε λειτουρ
γία τότε, και το οποίο κάναμε την υπόθεση ότι δεν θα αλλάξει για πολλά
χρόνια στο μέλλον, ανταποκρινόταν στις ανάγκες των νέων που ολοκλή
ρωναν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση των εννέα ετών και δεν συνέ
χιζαν σπουδές για μια ή περισσότερες αιτίες σε TEI ή σε πανεπιστήμια
να βρίσκουν παραγωγική απασχόληση (άλλοι ευκολότερα και κάποιοι
άλλοι λιγότερο εύκολα);».
Στις τρεις μονάδες της τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του προ
αναφερθέντος σχήματος (ΤΕΣ, ΤΕΛ, ΕΠΛ) προσθέσαμε, για την απάντηση μας
στο παραπάνω ερώτημα, τρεις ακόμα μονάδες: το γενικό λύκειο, καίτοι δεν
θεωρείται μονάδα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα ΙΕΚ, καίτοι δεν θεω
ρούνται μονάδες της τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, επειδή στη μεγά
λη πλειοψηφία οι σπουδαστές τους είναι τελειόφοιτοι γενικών λυκείων, και τα
ΚΕΣ, καίτοι και αυτά δεν θεωρούνται μονάδες της τυπικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης, επειδή παρουσιάζουν μεγάλη προσαρμοστικότητα στη ζήτηση
εκπαίδευσης σε αυτά από τελειόφοιτους λυκείων που δεν καταλήγουν σε TEI
ή σε πανεπιστήμια4:
Θελήσαμε να εξετάσουμε γιατί οι παραπάνω έξι εκπαιδευτικές μονά
δες, οι οποίες έπονται ιεραρχικά όλες του τριταξίου γυμνασίου και προηγού
νται των TEI και των πανεπιστημίων, και όχι κάποιες άλλες, είχαν τη θέση που
είχαν στην πλευρά της προσφοράς εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ειδικότερα
4. Αυτή την προσαρμοστικότητα, όπως εξηγούμε στο οικείο κεφάλαιο (5, Ενό
τητα 5.3.), την οφείλουν στο ότι όλα είναι ιδιωτικά και, κυρίως, στο ότι το αναλυτικό πρό
γραμμα διδασκαλίας για τη μια ή την άλλη ειδικότητα είναι απολύτως ελεύθερο.
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μας ενδιέφερε - και μας ενδιαφέρει ακόμα και σήμερα που τρεις από αυτές
έχουν καταργηθεί με τον Ν. 2525/1998 - να εξετάσουμε σε τ ι βαθμό οι
συγκεκριμένες μονάδες προετοίμαζαν επαγγελματικά τους νέους και τις νέες
για είσοδο, με περισσότερες ή με λιγότερες αξιώσεις, στην αγορά εργασίας.
Παράλληλα θελήσαμε να εξετάσουμε, στην πλευρά της ζήτησης, ποιοι νέοι
και γιατί προτιμούν τις προαναφερθείσες εκπαιδευτικές μονάδες.
Ενώ ξεκινήσαμε με αυτές τις προθέσεις, στην πορεία υλοποίησης της
μελέτης καταργήθηκαν, όπως προείπαμε, με τους Νόμους 2525/1997 και 2640/
1998, τρεις από τις βασικότερες εκπαιδευτικές μονάδες προς διερεύνηση (ΓΛ,
ΤΕΛ, ΕΠΛ) και αντικαταστάθηκαν από τα ενιαία λύκεια και από τα τεχνικά ε
παγγελματικά εκπαιδευτήρια, ενώ εμφανίστηκε στο σκέλος της άτυπης εκπαί
δευσης ένας νέος τύπος, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ως
μονάδες όμως όχι του Υπουργείου Παιδείας αλλά του Υπουργείου Εργασίας5.
Μετά από αυτή την εξέλιξη φαίνεται ότι ήταν εύλογο, τότε, σε εκείνη
την έρευνα για τις υποχρεώσεις μας προς τη ΓΓΕΤ αλλά και τώρα σε αυτή
την εργασία (ως συνέχεια εκείνης) να γίνει η διερεύνηση της προσφοράς και
της ζήτησης επαγγελματικής εκπαίδευσης στις δύο μονάδες της τυπικής
εκπαίδευσης που τέθηκαν σε λειτουργία το 1998 (τις μονάδες δηλαδή του
μέλλοντος για τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής το
έτος εκείνο) καθώς και στα Ι ΕΚ και τα ΚΕΣ, αντί να γίνει σε μονάδες οι ο
ποίες, δικαιολογημένα ή όχι, είχαν καταργηθεί (ΓΛ, ΤΕΣ, ΤΕΛ, ΕΠΛ).
Ό,τι θεωρείται όμως εύλογο δεν σημαίνει ότι είναι κατ' ανάγκην και το
ορθότερο ερευνητικά. Τα Ενιαία Λύκεια και τα TEE - τα δεύτερα ως τελείως
ανεπιθύμητα - άρχισαν να λειτουργούν για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1998/
99, όταν χρονικά εκείνη η έρευνα έφτανε στο τέλος της, εν μέσω αντεγκλίσεων και μεγάλης αβεβαιότητας για την πορεία τους στο εγγύς και στο απώ
τερο μέλλον 6 .
Δεν θα μας ήταν βέβαια δύσκολο να βρούμε τότε κάποια θετικά
επιχειρήματα υπέρ του νέου σχήματος, με κυρίαρχη τη θέση σε *αυτό του
5. Το Υπουργείο Εργασίας με την ίδρυση των ΚΕΚ φαίνεται ότι καιροφυλα
κτούσε για ανταπόδοση των ίσων προς το Υπουργείο Παιδείας, όταν το τελευταίο
ψήφιζε το Ν. 2009/1993 και ίδρυε τα ΙΕΚ, αγνοώντας παντελώς ότι το Υπουργείο Ερ
γασίας είχε και αυτό κάποιες αρμοδιότητες κατάρτισης.
6. Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως (ΟΛΜΕ), η οποία στήριξε
σθεναρά το ΕΠΛ ως εκπαιδευτικό αίτημα τη δεκαετία 1975-1985 και ως θεσμό πλέον
τη δεκαετία 1985-1995, αδράνησε μπροστά στην απόφαση του πολιτικού να το κα
ταργήσει το 1997.
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ενιαίου λυκείου, γιατί υπάρχουν πράγματι επιχειρήματα υπέρ. Όμως, ως γνώ
στες του επιστημονικού, του κοινωνικού και του πολιτικού διαλόγου ο οποίος
έχει προηγηθεί της θεμελίωσης στην Ελλάδα του ΕΠΛ και της λειτουργίας
του για μια δεκαετία από τότε (αλλά και της θεμελίωσης και λειτουργίας εν
συνεχεία του ΕΛ), εκτιμούμε ότι τα επιχειρήματα υπέρ του τρέχοντος σχήμα
τος είναι ασθενέστερα εκείνων υπέρ του προϊσχύσαντος, με κυρίαρχη τη θέ
ση στο προϊσχύσαν του ΕΠΛ. Η εκτίμηση αυτή δεν ήταν μόνον δική μας. Ήταν
της συντριπτικής πλειοψηφίας του επιοτημονικού-εκπαιδευτικού κόσμου. Κα
νένας δεν ήταν δυνατόν να διανοηθεί το 1995 - ούτε καν οι αφανείς πολέμιοι
αυτού του λυκείου 7 - ότι θα καταργείτο τρία χρόνια αργότερα για τους εξής
κυρίως λόγους:
•

Πρώτον, γιατί σχεδιάστηκε επιστημονικά με τη μεγαλύτερη δυνατή
προσοχή.
• Δεύτερον, γιατί θεμελιώθηκε από τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων
πολιτικής το 1985 με τις καλύτερες εγγυήσεις και υποστηρίχθηκε από
τους διαδόχους του μέχρι το 1997 με την μεγαλύτερη προθυμία, με
εξαίρεση την περίοδο 1990-1993 κατά την οποία, ενώ δεν αμφισβητή
θηκε, δεν προστέθηκε ούτε ένα ΕΠΛ στα ήδη λειτουργούντα 25 το
έτος 1988/89. [Όσα προστέθηκαν στα προαναφερθέντα 25, για να
φτάσουν τα 51 το 1998 όταν καταργήθηκαν, προστέθηκαν όλα (26) την
τριετία 1994-1997].
• Τρίτον, γιατί υποστηρίχθηκε από τον εκπαιδευτικό κόσμο, τους γονείς
και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΟΛΜΕ) όσο καμία άλλη εκπαι
δευτική καινοτομία πριν. Για παράδειγμα τα KATE, τα οποία παρά την
αναγκαιότητα τους τότε που ιδρύθηκαν (αλλά και σήμερα αν κάποια
από αυτά είχαν παραμείνει ως αυστηρά διετή επαγγελματικά εκπαι
δευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) δεν εξασφάλισαν
κανέναν σύμμαχο για λόγους που αναφέρονται σε άλλη εργασία μας 8 .
7. Φανεροί πολέμιοι του ΕΠΛ - από τη στιγμή που ιδρύθηκε με 14 τέτοια λύ
κεια το 1984/85 και 4.458 μαθητές και συνεχή επιτυχή πορεία μέχρι το 1997/98 με 51
ΕΠΛ και 30 χιλιάδες μαθητές - εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπήρξαν. Αφανείς όμως πο
λέμιοι, αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, το 1998, πρέπει να υπήρχαν. Βλέπε σχετικά
εις Θανάσης Βακαλιός, Τεχνολογία, Κοινωνία, Πολιτισμός, Εκδόσεις Ψηφίδα/Αρμός, Αθή
να, 2002, Μέρος τρίτο, Κεφ. 3, σσ. 185-190.
8. Βλέπε Κων. Α. Κάρμας, Θάλεια Γ. Δραγώνα και Αναστασία Γ. Κωστάκη, Προσ
δοκίες και Θέσεις των Σπουδαστών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών,
ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1986, Κεφ. 2.
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•

Τέταρτον, γιατί η θεμελίωση και η περαιτέρω ανάπτυξη του δεν απέ
κλειε - δεν αποκλείει, αν εκτιμηθεί ότι πρέπει να επανιδρυθεί - την πα
ρουσία και την παράλληλη λειτουργία άλλων τύπων λυκείων, και ιδιαί
τερα του γενικού, του οποίου η παρουσία είναι απαραίτητη για μικρές
πόλεις και κωμοπόλεις δυσπρόσιτων ορεινών και νησιωτικών περιοχών
στις οποίες δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν ΕΠΛ. [Από την άλλη
όμως πλευρά δεν είναι λόγος ισχυρός η κατάργηση των ΕΠΛ, γιατί
στις δυσπρόσιτες περιοχές δεν μπορούν να λειτουργήσουν ΕΠΛ. Έχει
προταθεί ως ένας από τους λόγους κατάργησης του ΕΠΛ και θεμελίω
σης του τρέχοντος σχήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης με κυ
ρίαρχη θέση σε αυτό των Ενιαίων Λυκείων και των TEE. Η λογική όμως
του ενιαίου καθ' άπασαν την χώρα (λυκείου, TEI, πανεπιστημίου, ή άλ
λου δημοσίου «καταστήματος«), όπως αναφέρουμε και αλλού σε αυτή
την εργασία, ήρθε η ώρα να εγκαταλειφθεί. Όπως εγκαταλείφθηκαν
και οι λογικές του ενιαίου σχολείου αρρένων, του ενιαίου θηλέων και
της ενιαίας σχολής αρρένων ή θηλέων (δηλαδή στην ώρα τους)] 9 .
Ένα τέτοιο σχολείο ήταν φυσικό να το υποστηρίξει για πρώτη φορά
ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος (Δεξιά-Κέντρον-Αριστερά) χωρίς επιφυλάξεις,
και αυτός ήταν ένας επιπλέον λόγος που έπεισε τους περισσότερους, μεταξύ
των οποίων και εμάς, ότι επιτέλους βρέθηκε το σχολείο που δεν επιδέχεται
αμφισβήτηση. Όμως το ΕΠΛ, το οποίο έτεινε για όλους τους παραπάνω λό
γους να αποτελέσει στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη βασική
μονάδα του μέλλοντος, θυσιάστηκε τελικώς (μαζί με το ΓΛ και το ΤΕΛ) στον
βωμό δύο άλλων μονάδων, του Ενιαίου Λυκείου και του Τεχνικού Επαγγελμα-

9. Βλέπε περισσότερα για θετικά επιχειρήματα υπέρ του ΕΠΛ στα Κεφάλαια 4
και 5. Επίσης εις Μιχάλης Κασσωτάκης, Από το Πολυκλαδικό στο Ενιαίο Λύκειο, Εκδό
σεις Γρηγόρη, Αθήνα, 1997 (κεφ. Β). Στο ίδιο, βλέπε και κάποια προβλήματα τα οποία
επισημαίνονται την περίοδο της δεκάχρονης πορείας του σχολείου τούτου (Κεφ. Γ και
Η), καθώς και κάποια θετικά επιχειρήματα υπέρ του Ενιαίου Λυκείου (κεφ. Θ και Ι).
Επίσης εκτενή βιβλιογραφία με λόγους και αντίλογους για το εάν είναι ωφέλιμον ή όχι
για την ελληνική κοινωνία να συνυπάρχουν κάτω από την ίδια στέγη γενική και επαγγελ
ματική εκπαίδευση. Ο διάλογος όμως αυτός - τον οποίο οφείλουν να γνωρίζουν όσοι
θέλουν να έχουν αποφασιστικό λόγο για την εκπαίδευση - κράτησε πολύ. Αυτό που
χρειάζεται περισσότερο σήμερα η ελληνική κοινωνία για το συγκεκριμένο θέμα είναι η
απόφαση του πολιτικά υπεύθυνου μετά από μετρήσεις (μελέτες) - με όλους τους
απαραίτητους χρονικούς και ποσοτικούς υπολογισμούς - όπως η υπόδειξη μας στο Κε
φάλαιο 7.
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τικού Εκπαιδευτηρίου, χωρίς ποτέ να αιτιολογηθεί επαρκώς γιατί έπρεπε να
γίνει αυτή η θυσία. Το δε ερώτημα το οποίο εύλογα μπορεί να εγείρει πλέον
κανείς, μπροστά σε αυτή την αναπάντεχη εξέλιξη, είναι τούτο: «Θα απο
τελέσουν άραγε το Ενιαίο Λύκειο και το Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευ
τήριο τις μονάδες του μέλλοντος ή θα τα δούμε και αυτά να θυσιάζονται στον
βωμό κάποιας άλλης "εκπαιδευτικής δοξασίας" που θα απαιτήσει άλλες
εκπαιδευτικές μονάδες - μία ή περισσότερες - ως πρότυπα για το μέλλον;»
Οι ενδείξεις που υπάρχουν αυτή τουλάχιστον την περίοδο για την απά
ντηση είναι ότι «γρήγορα οι προαναφερθείσες δύο μονάδες θα αποτελέσουν
παρελθόν». Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, έχει ανακοινώσει σε εκπλήρωση και σχετικής προεκλογικής υπόσχεσης - ότι θα επανιδρύσει τα
ΓΛ στη θέση των ΕΛ και τα ΤΕΛ με άλλο εγκυρότερο όνομα ΕΠΑΛ (Επαγγελ
ματικά Λύκεια) 10 στη θέση των TEE, με την πρόθεση και την ελπίδα το σχήμα
αυτό να αντέξει στον χρόνο. Για την αντοχή πάντως των θεμελίων που αναζη
τούνται και μπαίνουν κατά καιρούς στη χώρα μας για την εκπαίδευση αξίζει
να παρατηρήσουμε τούτο: Και το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, όταν άρχισε να
λειτουργεί (1985), άρχισε με την πρόθεση των θεμελιωτών του να αποτελέσει
και εκείνο «για πολλά χρόνια στο μέλλον το θεμέλιο της δευτεροβάθμιας εκπαί
δευσης». Όμως δεν το πέτυχε, γιατί στη χώρα μας είναι σύνηθες το φαινό
μενο να θεμελιώνονται και να εκθεμελιώνονται γρήγορα σχεδόν όλες οι εκπαι
δευτικές καινοτομίες, ακόμα και οι θετικές - κυρίως αυτές - για λόγους που
εξηγούνται συνοπτικά παρακάτω (Κεφ. 6, Ενότητα 6.3.) και περισσότερο ανα
λυτικά σε άλλη εργασία μας 1 1 .
1.2. Στόχοι
Με γνώμονα τα ανωτέρω, βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η
καταγραφή των εξελίξεων και η διερεύνηση των ευκαιριών επαγγελματικής
εκπαίδευσης σε μερικές χαρακτηριστικές εκπαιδευτικές μονάδες του χώρου ο
οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ γυμνασίου (τέλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης)
και TEI ή πανεπιστημίων. Στα πλαίσια αυτού του βασικού σκοπού, τοποθετού
νται οι εξής ειδικότεροι στόχοι (objectives):

10. Ο όρος επαγγελματικό λύκειο είναι ο ορθός όρος στη βάση της θεωρίας των
συστημάτων, ενώ ο όρος τεχνικό-επαγγελματικό (και κατ' ακολουθίαν τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση) είναι εσφαλμένος. Βλέπε Κεφάλαιο 2.
11. Βλέπε Κάρμας, Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000, ΚΕΠΕ, Αθή
να 1995, Κεφ. 4, σσ. 176-181.
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• Η διερεύνηση των ευκαιριών επαγγελματικής εκπαίδευσης στα λύκεια
όλων των κατηγοριών, μετά το 1976 ως σήμερα, στις ΤΕΣ του Νόμου
1566/1985 και στα TEE του Νόμου 2640/1998.
• Η διερεύνηση των ευκαιριών επαγγελματικής εκπαίδευσης στα Κέντρα
Ελεύθερων Σπουδών (ΚΕΣ) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρ
τισης (ΙΕΚ).
• Η κριτική θεώρηση των εξελίξεων στον προαναφερθέντα εκπαιδευτικό
χώρο την περίοδο 1974-2006 με γνώμονα την ανάγκη ανεύρεσης ενός
Νέου Σχήματος σημαντικά διαφορετικού από όλα τα προϊσχύσαντα,
ικανού να αντέξει.
Των παραπάνω ωστόσο διερευνήσεων στα οικεία κεφάλαια (4, 5 και 6)
θεωρούμε απαραίτητο να προηγηθούν σε αντίστοιχα κεφάλαια μια συνοπτική
εικόνα ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, και μερικά θεω
ρητικά για τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ κάποιων πολύ βασικών εννοιών
για τους στόχους αυτής της διερεύνησης, και ιδιαίτερα μεταξύ των εννοιών
«γενική και επαγγελματική εκπαίδευση» αφενός και «τυπική και άτυπη» αφε
τέρου (Ενότητες 2.3.1. και 2.3.2.), καθώς και για τις διεθνείς ταξινομήσεις των
εκπαιδευτικών συστημάτων.
1.3. Χρησιμότητα της Μελέτης
Η εργασία αυτή αναμένεται να είναι πολλαπλά χρήσιμη. Σε όσους
τελειώνουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση για τις επιλογές που έχουν να
κάνουν για συνέχιση ή όχι των σπουδών τους, και σε όσους τελειώνουν τα
λύκεια και δεν συνεχίζουν τις σπουδές τους σε TEI ή σε πανεπιστήμια, για τις
επιλογές που έχουν να συνεχίσουν σπουδές ή όχι στα ΚΕΣ ή στα ΙΕΚ.
Αναμένεται επίσης να είναι χρήσιμη ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων
τις οποίες είναι υποχρεωμένος να λάβει στο εγγύς μέλλον ο υπεύθυνος λή
ψεως αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής για θεμελίωση τύπων σχολείου,
στον δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που δεν θα χρειασθεί
να αποτελέσουν γρήγορα ιστορικό παρελθόν, αλλά να διαρκέσουν.
Παράλληλα, η εργασία αυτή αναμένεται να είναι χρήσιμη σε όργανα
και σε στελέχη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των Αθηνών που διαμορφώνουν
ή διαχειρίζονται πολιτικές όχι μόνον για την εκπαίδευση αυτή καθεαυτή (form
al education), αλλά και για την παραγωγική απασχόληση των αποφοίτων. Επί
σης, εκτιμούμε ότι μπορεί να είναι χρήσιμη σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές,
σε συνδικαλιστές και σε δημοσιογράφους του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ και
της απασχόλησης.
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Τέλος, χρήσιμη εκτιμούμε ότι είναι αυτή η εργασία και στον Ευρωπαίο
ερευνητή, Έλληνα ή όχι, όχι μόνον για τα πεδία που θα μπορέσει να διερευ
νήσει και για τα συμπεράσματα στα οποία θα μπορέσει να καταλήξει, αλλά
και για όσα δεν θα μπορέσει.να διερευνήσει αυτή η μελέτη. (Οι μελέτες που
πρέπει να γίνουν γύρω από τα θέματα τα οποία θίγει αυτή η εργασία, σε μια
περίοδο κρίσιμων αναζητήσεων για σταθεροποίηση του εκπαιδευτικού συστή
ματος της χώρας μας, είναι πολλές.)
1.4. Περίγραμμα της Μελέτης
Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει επτά κεφάλαια και ένα παράρτημα.
Το παρόν κεφάλαιο για την Εισαγωγή. Το Κεφάλαιο 2 για τη θεωρητική προ
σέγγιση του θέματος. Το Κεφάλαιο 3 για την παρουσίαση μιας πολύ συνο
πτικής εικόνας ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας. Το
Κεφάλαιο 4 για διερεύνηση των ευκαιριών επαγγελματικής εκπαίδευσης πριν
και μετά την κατάργηση του ΕΠΛ. Το Κεφάλαιο 5 για διερεύνηση των ευκαι
ριών και των προτιμήσεων των νέων για συνέχιση σπουδών σε μονάδες της
άτυπης μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα στα
Ι ΕΚ και τα ΚΕΣ. Το Κεφάλαιο 6 για τις εξελίξεις στην επαγγελματική εκπαί
δευση και για τις προοπτικές στο μέλλον. Και το Κεφάλαιο 7 για τα συμπερά
σματα και τις προτάσεις μας. Στο Παράρτημα παραθέτουμε σε πίνακες κά
ποια στοιχεία από εκείνα τα οποία συγκεντρώσαμε για τη μελέτη της οποίας
η παρούσα εργασία αποτελεί συνέχεια. Τα παραθέτουμε επειδή πρόκειται για
στοιχεία ανεπισήμων μεν πηγών, ωστόσο δυσεύρετα. Τέλος, παραθέτουμε τη
Βιβλιογραφία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
2.1. Οι Διαστάσεις των Εκπαιδευτικών Συστημάτων

Τον 19ο αιώνα και μέχρι τα μέσα του 20ου, το κύριο ενδιαφέρον των
κυβερνήσεων για την εκπαίδευση ήταν γι' αυτό που ορίζεται παρακάτω ως γε
νική εκπαίδευση, σε αντιδιαστολή προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Την πε
ρίοδο εκείνη, εάν ανατρέξει κανείς στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των χωρών (γυμνάσια, λύκεια, κτλ.) και
στα αντίστοιχα προγράμματα των σχολών παιδείας και εκπαίδευσης (schools
of education, pedagogical academies, κ.λπ.), θα βρει πολλές ώρες διδασκα
λίας και μαθήματα ελληνικών, λατινικών, φιλοσοφίας, γεωμετρίας κ.ά. Αντικεί
μενα δηλαδή χαρακτηριστικά ενός καλού κλασικού σχολείου για τέκνα που
επιλέγονταν με μεγάλη διακριτικότητα και προσοχή. Κατά κανόνα από τις
ανώτερες εισοδηματικές και κοινωνικές τάξεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα
στους αναφερόμενους ως καλύτερους εκπαιδευτικούς, αυτή την περίοδο, εί
ναι κληρικοί, μοναχοί, ιεραπόστολοι και άλλα αφοσιωμένα στην πίστη τους και
στην εκπαίδευση άτομα. Στην Ελλάδα το Υπουργείο Παιδείας έχει κρατηθεί
ολόκληρη αυτή την περίοδο σε διακριτική απόσταση από την επαγγελματική
εκπαίδευση.
2.2. Η Ανάπτυξη της Θεωρίας του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου

Στο παρελθόν κυριαρχούσε η αντίληψη ότι κλειδί στην οικονομική ανά
πτυξη ήταν ο λόγος κεφαλαίου/παραγωγής (capital/outpout ratio) ή, συνώ
νυμα, ο λόγος επενδύσεων προς εθνικό εισόδημα. Το ενδιαφέρον των υπευθύ
νων της οικονομικής πολιτικής είχε επίκεντρο αυτόν τον κανόνα. Πώς θα πα
ρακρατηθεί δηλαδή μεγαλύτερο ποσοστό του εθνικού εισοδήματος (σπόρου
στο αλώνι) για να επενδυθεί, ώστε να δημιουργηθεί περισσότερο εισόδημα την
επόμενη περίοδο. Παρατηρήθηκε όμως μετά το 1950 (μετά δηλαδή τη λήξη
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που ήταν ευκολότερο να διατεθούν πόροι και τε
χνικά μέσα για την έρευνα) ότι χώρες που επένδυσαν το ίδιο ποσοστό του εθνι
κού τους εισοδήματος δεν πέτυχαν τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης12. Οικο12. Βλέπε W. Galenson and G. Pyatt, The Quality of Labour and Economic De
velopment in Certain Countries, ILO, Geneva, 1964.
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νομολόγοι και άλλοι ειδικοί στις οικονομικές αναλύσεις και στην έρευνα, στην
προσπάθεια τους να εξηγήσουν το φαινόμενο, έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην
έρευνα και διαπίστωσαν ότι οι χώρες που πέτυχαν μεγαλύτερους ρυθμούς ήταν
εκείνες που, στη συνολική συνάρτηση παραγωγής τους (aggregate production
function), ο συντελεστής εργασία έμπαινε με μεγαλύτερη «τιμή». Με άλλα
λόγια, εκείνες οι χώρες των οποίων το εργατικό δυναμικό ήταν περισσότερο
και καλύτερα «εκπαιδευμένο». Έτσι δημιουργήθηκε η θεωρία του ανθρωπίνου
κεφαλαίου. Θεμελιωτές της θεωρίας αυτής, η οποία επηρέασε τα εκπαιδευ
τικά πράγματα περισσότερο ίσως από κάθε άλλη θεωρία πριν, υπήρξαν οι Theo
dor W. Schultz (Νόμπελ Οικονομίας), Gary Becker (Νόμπελ Οικονομίας επί
σης), Jacob Mincer, κ.ά.13. Στη βάση αυτής της θεωρίας όλες σχεδόν οι χώ
ρες, αλυσιδωτά η μια μετά την άλλη, σε Δύση και σε Ανατολή, άρχισαν κοντά
στα κλασικά σχολεία να ιδρύουν και τα επαγγελματικά. Στη χώρα μας η πρακτι
κή αυτή, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, άρχισε, όπως έχουμε ήδη ανα
φέρει, το 1958.
2.3. Επιπτώσεις της Θεωρίας του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου στην Εκπαίδευση
Μέχρι τα μέσα του παρελθόντος αιώνα ο τομέας της εκπαίδευσης διε
κδικούσε και έπαιρνε το μερίδιο του από το εθνικό εισόδημα, στη βάση της
λογικής ότι η εκπαίδευση είναι, ως οικονομικό αγαθό, ένα πολύτιμο μεν αγα
θό, ωστόσο, όμως, καταναλωτικό περισσότερο παρά επενδυτικό.
Η θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου συνέβαλε στο να αντιστραφεί
αυτή η λογική. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πολιτικής στην εκπαίδευση
άρχισαν να υπολογίζουν πολύ, για τις αποφάσεις τους, τα αποτελέσματα των
σχετικών ερευνών που, στο μεταξύ, άρχισαν να πληθαίνουν. Το συγγραφικό έρ
γο σήμερα, με επίκεντρο την επένδυση στον άνθρωπο, μέσω της εκπαίδευσης
13. Βλέπε περισσότερα για τη θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου και αναφο
ρά στα έργα των παραπάνω θεμελιωτών της θεωρίας, αλλά και αρκετών άλλων, εις
Κων. Α. Κάρμας "Ο Εκπαιδευτικός Προγραμματισμός στα Πλαίσια των Προγραμμάτων
'Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα", εις Α. Καζαμία-M. Κασσωτάκη
(Επιμέλεια), Οι Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Κρήτης/
Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, Ρέθυμνο 1986 σσ. 218-234. Βλέπε επίσης Κων. Ν. Κα
νελλόπουλος, Κων. Γ. Μαυρομαράς και Θεόδ. Μ. Μητράκος, Εκπαίδευση και Αγορά
Εργασίας, Μελέτη No 50, ΚΕΠΕ, Αθήνα, 2003, και George Psacharopoulos (Ed.), Eco
nomies of Education: Research and Studies, Pergamon Press, Oxford-New York, 1987.
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(επίσης μέσω της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, και της κοινωνικής μέ
ριμνας αλλά και κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας) είναι και μεγάλο και
πολύτιμο. Είναι δε φυσικό το έργο αυτό να έχει επηρεάσει πολύ τα εκπαιδευ
τικά πράγματα και τις αποφάσεις όχι μόνον σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε
διεθνές.
Σε εθνικό επίπεδο έχει ενισχύσει τις διεκδικήσεις του εργατικού δυ
ναμικού για περισσότερη και καλύτερη εκπαίδευση, είτε για εξεύρεση της
πρώτης απασχόλησης (αρχική εκπαίδευση), είτε για διατήρηση και εξέλιξη
εντός της επιχείρησης της κατεχόμενης απασχόλησης (συνεχιζόμενη εκπαί
δευση), είτε για φυγή από την ανεργία προς την απασχόληση (επιμόρφωση ή
επανεκπαίδευση). Από την άλλη πλευρά, σε εθνικό επίπεδο, η θεωρία του
ανθρωπίνου κεφαλαίου έχει εγείρει τις αξιώσεις των εργοδοτών για άτομα
που στα σχολεία τους έμαθαν λιγότερα αρχαία ελληνικά, λατινικά, φιλοσοφία
και άλλα συναφή αντικείμενα και περισσότερα για ηλεκτρισμό, χημεία, τη
λεπικοινωνία, πληροφορική, φυτοπαθολογία, κατασκευές ή άλλα συναφή
επίσης αντικείμενα.
Σε διεθνές επίπεδο το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ήταν, για τη γε
νική κυρίως εκπαίδευση, μέσω της UNESCO. Αργότερα προστέθηκε το ενδια
φέρον, για γενική και για επαγγελματική εκπαίδευση, του OECD και τελευταία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ενδιαφέρον της UNESCO και του OECD μπο
ρούμε να πούμε ότι έχει περιορισθεί σε θεωρητικό μόνον επίπεδο για τη
συγκρισιμότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων και σε μελέτες για τη σπου
δαιότητα που έχει για την οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου ο ένας ή ο άλλος
τύπος εκπαίδευσης (τυπική-άτυπη), η μια ή η άλλη κατηγορία (γενική-επαγγελματική), το ένα ή το άλλο επίπεδο (πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια-τριτοβάθμια).
Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως έχει επεκταθεί και σε εφαρμο
σμένες εκπαιδευτικές πολιτικές. Ενίσχυσης δηλαδή με χρηματικούς πόρους
του ενός ή του άλλου τύπου εκπαίδευσης σήμερα ή/και του ενός ή του άλλου
επιπέδου αύριο. Του ενδιαφέροντος τούτου η χώρα μας έχει επωφεληθεί στο
παρελθόν μέσω των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων και μετά
το 1989 μέσω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Community Support Frame
work Programme). Επίσης, έχει επωφεληθεί, με πολύ μικρότερα βέβαια ποσά
(στο παρελθόν και στο παρόν) μέσα από τις προβλέψεις κάποιων κοινοτικών
πρωτοβουλιών (community initiatives).
Αυτό το πολύπλευρο ενδιαφέρον σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο έχει
φέρει στο τραπέζι του επιστημονικού και του πολιτικού διαλόγου επιστήμονες
κύρους από πολλά πεδία επιστημών: παιδαγωγούς, οικονομολόγους, ψυχολό33

γους, κοινωνιολόγους, μηχανικούς, γεωτεχνικούς, διαχειριστές φυσικών και αν
θρωπίνων πόρων που χρησιμοποιούνται σε μια μικρότερη ή μεγαλύτερη εκπαι
δευτική διαδικασία (managers), επιχειρησιακούς ερευνητές, αναλυτές συστη
μάτων.
Το όφελος από αυτή την «κοινή προσέλευση» είναι αναμφισβήτητα με
γάλο. Το «αλάθητο» για τα επίγεια και τα επουράνια, σε ό,τι αφορά την εκπαί
δευση, έχει αμφισβητηθεί επ' ωφελεία πολύ σημαντικών εξελίξεων στα πεδία
των επιστημών των γραμμάτων και των τεχνών. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει
να αναγνωρίσουμε ότι έχει προκληθεί και κάποια σοβαρή σύγχυση. Οι επιστή
μονες, καίτοι σοβαροί, στο τραπέζι του επιστημονικού διαλόγου προσπαθούν
να επιβάλλουν τη δική τους επιστημονική γλώσσα ο καθένας. Δεν είναι τυχαίο
όταν το ίδιο ίδρυμα αναφέρεται πότε ως ίδρυμα της ανωτάτης εκπαίδευσης
και πότε της μεταλυκειακής ή της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κά
ποιας άλλης λογικής επιστημονικής ταξινόμησης, ωστόσο όμως ελεύθερης.
Ούτε είναι τυχαία η χρησιμοποίηση της λέξης «σύστημα». Η λέξη αυτή, όταν
χρησιμοποιείται (από γνώστες και μη γνώστες της θεωρίας των συστημάτων)
για ανάλυση ή σύνθεση εννοιών στην εκπαίδευση, συνήθως προτάσσεται ή
έπεται λέξεων με πολύ ουσιαστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, οι οποίες όμως
δεν είναι κατ' ανάγκην ισότιμες. Πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια την βλέπου
με στον γραπτό λόγο, ή την ακούμε πιο συχνά στον προφορικό λόγο, να προ
τάσσεται της λέξης κατάρτιση (training). Ως γνωστόν η κατάρτιση ως εκπαι
δευτικός όρος είναι υποσύστημα της «επαγγελματικής εκπαίδευσης» και η
τελευταία είναι υποσύστημα της «εκπαίδευσης» [Βλέπε και παρακάτω (2.4.3.)
λίγα για τη διαφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης].
Όταν όμως ο Έλληνας πολίτης ακούει ή διαβάζει ότι «η κατάρτιση έχει
πολύ μεγαλύτερη σημασία από την εκπαίδευση στο να βρει κάποιος εργασία»,
αν δεν είναι γνώστης της θεωρίας των συστημάτων και ταυτόχρονα γνώστης
του ουσιαστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου των δύο εννοιών, είναι υπο
χρεωμένος να συμφωνήσει με τον ρήτορα ή τον συγγραφέα που του το λέει.
Ο συγγραφέας όμως και ο ρήτορας, κυρίως ο ρήτορας, μπορεί να έχει
ιδιαίτερους λόγους να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Μπορεί να είναι διαθέτης χρη
ματικών πόρων προς τα διάφορα συστήματα και υποσυστήματα (στην Αθήνα
ή/και στις Βρυξέλλες). Μπορεί όμως να είναι ο αποδέκτης ή/και ο διαχει
ριστής (στο ένα ή στο άλλο υπουργείο στην Αθήνα) των προς διάθεση πόρων.
Διαθέτες, αποδέκτες και διαχειριστές χρηματικών πόρων μπορεί να
κάνουν «λάθη». Λάθη σκόπιμα μερικοί αλλά και από άγνοια μερικοί άλλοι. Για
να μην κάνουν λάθη, πρέπει να ελέγχονται. Και οι καλύτεροι ελεγκτές δεν είναι
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ο ένας του άλλου, αλλά εκείνοι στους οποίους πρέπει να καταλήγουν οι χρημα
τικοί πόροι ως δικαιούχοι: δηλαδή οι διδάσκοντες, οι διδασκόμενοι και οι άνερ
γοι, όταν αιτία της ανεργίας τους είναι η ποσότητα ή/και η ποιότητα της «εκπαί
δευσης» την οποίαν κατέχουν ή δεν κατέχουν στο στάδιο της ανεργίας τους.
Για λογαριασμό όλων των παραπάνω (δικαιούχων δηλαδή και συνηγό
ρων αυτών) προσθέτουμε στις Ενότητες 2.4 και 2.5 αμέσως παρακάτω όλα
όσα πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι γνωστά, προς άρση ηθελημένων και αθέ
λητων συγχύσεων γύρω από την εκπαίδευση όλων των κατηγοριών και όλων
των τύπων, σε όλα τα επίπεδα (levels).
2.4. Το Εκπαιδευτικό Σύστημα και τα Υποσυστήματα του
Όπως όλα τα συστήματα έτσι και το εκπαιδευτικό μπορεί να αναλυθεί
σε δύο ή σε περισσότερα υποσυστήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής ως
περισσότερο χαρακτηριστικά και γνωστά: Της πρωτοβάθμιας, της δευτερο
βάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 14 . Της υποχρεωτικής (τελειόφοιτοι
δημοτικού παλαιότερα, γυμνασίου σήμερα) και της προαιρετικής. Των αρρέ
νων και των θηλέων (παλαιότερα). Της δημόσιας και της ιδιωτικής. Της γε
νικής και της επαγγελματικής. Της τυπικής και της άτυπης. Από τα εν λόγω
υποσυστήματα θεωρούμε απαραίτητο, για τους σκοπούς αυτής της εργασίας,
να στρέψουμε την προσοχή του αναγνώστη στα δύο τελευταία ζεύγη.
Η συνειδητοποίηση αυτών ειδικά των διαφορών είναι πολύ ουσιαστική
για όποιον θέλει να έχει ουσιαστικό λόγο στην εκπαίδευση: «δάσκαλο», «φιλό
σοφο», πολιτικό (υπουργό, κυρίως Παιδείας και Εργασίας) συνδικαλιστή, δη
μοσιογράφο, συντάκτη των νόμων κ.λπ. Υπογραμμίζουμε τον τελευταίο, γιατί
η εκπαιδευτική νομοθεσία στη χώρα μας είναι γεμάτη από αντιφάσεις, πα14. Πριν εισαχθούν και στη χώρα μας αυτοί οι όροι, ώστε να είμαστε συμβατοί
με όρους του OECD και της UNESCO, εχρησιμοποιούντο αντίστοιχα οι όροι δημοτική
εκπαίδευση, μέση εκπαίδευση και ανώτατη εκπαίδευση με έρμαια τη θέση στην
εκπαιδευτική πυραμίδα των εκπαιδευτικών μονάδων μεταξύ λυκείων και πανεπιστη
μίων, λόγος για τον οποίο εισήχθη στην εκπαιδευτική νομοθεσία ο όρος της ανώτερης
εκπαίδευσης για να περιλάβει στο παρελθόν τις εξής μονάδες: τις παιδαγωγικές ακα
δημίες, τις σχολές νηπιαγωγών, τις σχολές οικιακής οικονομίας, τα ανώτερα εκκλησια
στικά φροντιστήρια, τα ΚΑΤΕΕ και τις ισότιμες ιδιωτικές σχολές, τις καλλιτεχνικές σχο
λές του Υπουργείου Πολιτισμού, τις επαγγελματικές σχολές όλων των άλλων υπουρ
γείων (Εμπορικής Ναυτιλίας, Κοινωνικών Υπηρεσιών κ.ά.), για την είσοδο στις οποίες
απαραίτητη προϋπόθεση ήταν το απολυτήριο λυκείου.
35

ρερμηνείες και σκοπιμότητες. Ο συντάκτης της εκπαιδευτικής νομοθεσίας στην
Ελλάδα, είτε διότι ο ίδιος δεν γνώριζε το πραγματικό περιεχόμενο και το νό
ημα εκπαιδευτικών όρων τους οποίους έχει χρησιμοποιήσει, είτε διότι πιέ
στηκε από τον πολιτικό ή/και από τον συνδικαλιστή, μας έχει παραδώσει
κείμενα για τα οποία κάθε άλλο παρά υπερήφανος πρέπει να αισθάνεται ως
επιστήμονας (νομοπαρασκευαστής).
2.4.1. Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση διακρίνεται σε γενική και σε ειδική. Η πρώτη απευθύνε
ται σε άτομα για τα οποία το άμεσο ενδιαφέρον - στην πλευρά τουλάχιστον
της προσφοράς, αλλά και της ζήτησης - δεν είναι η εκπαίδευση για το αυρια
νό επάγγελμα αλλά για τη μόρφωση και την ανάπτυξη των γενικών ικανοτή
των και των δεξιοτήτων του ατόμου.
Η ειδική εκπαίδευση (αγροτική, καλλιτεχνική, εμπορική, τεχνική, στρα
τιωτική, εκκλησιαστική, κ.λπ.) απευθύνεται σε άτομα για τα οποία το ενδια
φέρον σε αμφότερες τις πλευρές, της προσφοράς δηλαδή και της ζήτησης,
είναι η άσκηση κάποιου επαγγέλματος (αγρότη, ηθοποιού, ηλεκτρολόγου, λο
γιστή, κ.λπ.).
Εκείνο που διαφοροποιεί τη γενική εκπαίδευση από όλα τα άλλα είδη
επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν είναι η ονομασία του σχολείου αλλά ο σκο
πός για τον οποίο παράγεται και ζητείται, στο συγκεκριμένο σχολείο, η εκπαί
δευση. Αν σκοπός είναι η αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατό
μου, για ομαλή ένταξη αύριο στην κοινωνία ως «καλού πολίτη», η εκπαίδευση
είναι γενική. Αν, ωστόσο, σκοπός είναι η άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλμα
τος, τότε η εκπαίδευση είναι επαγγελματική 15 . Τούτο σημαίνει ότι το ίδιο αντι
κείμενο μάθησης (π.χ. αρχαιολογία, ελληνική ιστορία, χημεία ή οποιοδήποτε
άλλο αντικείμενο) μπορεί σε μια περίπτωση να είναι γενική εκπαίδευση (π.χ.
για τον μαθητή κάποιου γενικού λυκείου ή ενιαίου λυκείου που θα γίνει αύριο
δικηγόρος ή γιατρός) και, σε μια άλλη περίπτωση, επαγγελματική (π.χ. για τον
μαθητή κάποιας σχολικής μονάδας μετά την αποφοίτηση από την οποία θα
γίνει ξεναγός, παρασκευαστής φαρμάκων ή κάποιος άλλος επαγγελματίας).

15. Για αυστηρά διαχωριστικές γραμμές μεταξύ γενικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης, πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ ότι, στην εξελικτική πορεία του ανθρώ
που, η επαγγελματική εκπαίδευση ιστορικά προηγήθηκε της γενικής. Βλέπε Επίλογο
αυτής της εργασίας (Κεφάλαιο 7, Ενότητα 7.4.).
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Στην εκπαιδευτική νομοθεσία της χώρας μας έχει επικρατήσει η αρχή
να δίδονται ονόματα στα σχολεία ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ιδρύονται
και λειτουργούν. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στον πρώτο κύκλο της
δευτεροβάθμιας (τριτάξιο γυμνάσιο με το οποίο ολοκληρώνεται ο εννεαετής
κύκλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) η εκπαίδευση είναι γενική και σωστά
είναι γενική. Εκεί που διαφοροποιείται η εκπαίδευση (σε γενική και σε άλλη
ειδικότερη) είναι στο στάδιο που έπεται της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δηλα
δή στον δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μέσης, όπως αποκαλείτο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70 η δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σε αυτόν τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό χώρο, και στο σκέλος ειδι
κότερα της τυπικής εκπαίδευσης, οι μονάδες της γενικής και της επαγγελμα
τικής εκπαίδευσης που έχουν λειτουργήσει είναι: το γενικό λύκειο (ΓΛ), το τεχνικό-επαγγελματικό λύκειο (ΤΕΛ), το ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο (ΕΠΛ), το ε
νιαίο λύκειο (ΕΛ), οι ημερήσιες τεχνικές-επαγγελματικές σχολές (ΤΕΣ) του Υ
πουργείου Παιδείας, και οι εσπερινές τεχνικές-επαγγελματικές σχολές ή σχο
λές μαθητείας του ΟΑΕΔ (ισότιμες με τις ημερήσιες ΤΕΣ του Υπουργείου Παι
δείας) και τα τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια (TEE). Σε λειτουργία σή
μερα βρίσκονται μόνον τα ΕΛ και τα TEE.
Το ΕΠΛ υπήρξε ένας νέος τύπος λυκείου, ο οποίος εισήχθη στο εκπαι
δευτικό μας σύστημα τη δεκαετία του '80 ως καινοτομία της περιόδου εκεί
νης, η οποία υποστηρίχθηκε ομόφωνα από όλες τις πλευρές, πολιτικές και
εκπαιδευτικές, λόγος για τον οποίο και εδραιώθηκε πολύ καλά 1 6 . Στο ΕΠΛ α
παντώνται και τα δύο είδη εκπαίδευσης (γενική και επαγγελματική). Με το
ΕΠΛ αποσυνδέεται το όνομα του σχολείου από κάποιον μονοδιάστατο - κατ'
όνομα, τις περισσότερες φορές - επαγγελματικό σκοπό. Στην πραγματικότητα,
τα περισσότερα επαγγελματικά σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης ελάχιστα
διέφεραν από τα γενικά. Το αναλυτικό τους πρόγραμμα κατακυριαρχείτο από
αντικείμενα μάθησης και πρακτικές σχολείων της γενικής εκπαίδευσης.
16. Η καινοτομία αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να έχει εισαχθεί από τότε με το
όνομα ενιαίο λύκειο ή ακόμα καλύτερα με τον πολύ απλούστερο - και πολύ ανθεκτι
κότερο στον χρόνο - όρο λύκειο με αποστολή (σκοπούς, οργάνωση και λειτουργίες)
αυτήν του ΕΠΛ. Θα μπορούσε αν οι θεμελιωτές των καινοτομιών ενέσκηπταν κάθε φο
ρά - δηλαδή τότε και τώρα - στις ελληνικές ρίζες και όχι στις πρακτικές χωρών της
Εσπερίας (από τις οποίες πέρασαν σπουδάζοντες τα ελληνικά εκπαιδευτικά πράγματα)
ή χωρών τις οποίες θαύμαζαν από απόσταση επειδή, άθελα τους, τους χώριζε κάποιο
παραπέτασμα κοινωνικών, πολιτικών, θρησκευτικών ή άλλων φρονημάτων.
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2.4.2. Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση
Οι αίθουσες των παραδοσιακών σχολείων στις οποίες παράγεται ή ανα
παράγεται η «γνώση» από τους διδάσκοντες (δασκάλους, καθηγητές, ή/και βοη
θούς αυτών) για λογαριασμό των διδασκομένων (μαθητών, φοιτητών, ανέργων,
ανεπάγγελτων νέων ή άλλων κατηγοριών του ανθρώπινου δυναμικού μιας
κοινωνίας) δεν είναι οι μόνοι τόποι παραγωγής. Τόποι παραγωγής της «γνώ
σης» (αυτού δηλαδή του πολύτιμου αγαθού για αύξηση του ανθρώπινου κε
φαλαίου μιας κοινωνίας) είναι και το αγρόκτημα, το πειραματικό εργαστήριο,
το στρατόπεδο, οι βιβλιοθήκες (δημόσιες ή ιδιωτικές), οι τράπεζες πληροφο
ριών (δημόσιες ή ιδιωτικές), τα ειδικά φροντιστήρια στη χώρα μας, οι οθόνες
των τηλεοράσεων, το διαδίκτυο (internet) και πολλοί άλλοι τόποι 1 7 .
Η προσεκτική αναζήτηση όλων των τόπων, και η συστηματική ταξινό
μηση τους, έχουν οδηγήσει στη διχοτόμηση των εκπαιδευτικών συστημάτων
όλων των χωρών σε δύο μεγάλα υποσυστήματα: της τυπικής εκπαίδευσης
(formal education) και της άτυπης εκπαίδευσης (informal education). Σε με
λέτη του ΚΕΠΕ η οποία αξιοποιεί κριτήρια διεθνών οργανισμών και κυρίως
της UNESCO, η τυπική εκπαίδευση διαφέρει από την άτυπη στα εξής τουλά
χιστον βασικά σημεία:
• «Παρέχεται σε οργανωμένες σχολικές μονάδες του δημόσιου ή του ιδιω
τικού τομέα και διακρίνεται - μπορεί να διακρίνεται - σε γενική και σε
επαγγελματική εκπαίδευση.
• Έχει διάρκεια τουλάχιστον ένα διδακτικό έτος, σε αντίθεση με την άτυ
πη εκπαίδευση που είναι κατά κανόνα ταχυρρυθμη.
• Στη συγκεκριμένη διάρκεια, η οποία προβλέπεται από τον νόμο (π.χ. έξι
έτη για το δημοτικό, τρία για το γυμνάσιο, δύο για τις επαγγελματικές
σχολές, τρία για το λύκειο, τριάμισι για τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα (TEI), τέσσερα για τα πανεπιστήμια), εφαρμόζεται συγκεκρι
μένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (όχι ελεύθερο).
• Στο τέλος της περιόδου παρέχεται τίτλος σπουδών, ο οποίος πιστοποιεί
την ποσότητα και την ποιότητα γνώσης την οποία προσέκτησε ο μαθητής/φοιτητής.
• Ο τίτλος σπουδών παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης στην επόμενη εκπαι-

17. Βλέπε F. Machlup, The Production and Distribution of Knowledge in the
United States, Princeton New Jersey, Princeton University Press, 1964.
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δευτική βαθμίδα, εφόσον υπάρχει, ή στην αγορά εργασίας, με κριτήρια
που ορίζει ο νόμος» 18 .
Στη βάση των παραπάνω κριτηρίων η τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα
σήμερα (2006) περιλαμβάνει, περιοριστικά, τις εξής δημόσιες ή ιδιωτικές
εκπαιδευτικές μονάδες.
• Τα δημοτικά σχολεία.
• Τα γυμνάσια.
• Τα ενιαία λύκεια.
• Τα τεχγικά-επαγγελματικά εκπαιδευτήρια.
• Τις σχολές της Κρατικής Σκηνής (Εθνικού Θεάτρου και Ωδείου Αθη
νών) και τις ισότιμες ιδιωτικές.
• Τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
• Τα πανεπιστήμια.
• Κάθε άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η είσοδος στο οποίο
είναι δυνατή μετά την επιτυχή συμμετοχή στις Γενικές Εξετάσεις εκά
στου Ιουνίου, και ο τίτλος σπουδών ο οποίος χορηγείται στο τέλος εί
ναι αναγνωρίσιμος για είσοδο σε κάποια άλλη εκπαιδευτική μονάδα
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς συνέχιση σπουδών ή για είσοδο
στην αγορά εργασίας.
Η άτυπη εκπαίδευση περιλαμβάνει κάθε δημόσια ή ιδιωτική εκπαιδευ
τική μονάδα, η οποία δεν εντάσσεται στην τυπική. Ενδεικτικά αναφέρονται τα
φροντιστήρια όλων των κατηγοριών, τα κέντρα ελεύθερων σπουδών, τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα, τα ταχύρρυθμα προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα προ
γράμματα λαϊκής επιμόρφωσης κ.ά. 19 .
Στη χώρα μας αλλά και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επικρατεί σύγχυση γύρω από αυτές τις δύο πολύ βασικές έννοιες
της εκπαίδευσης. Την τυπική δηλαδή και την άτυπη εκπαίδευση. Η σύγχυση
οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στο γεγονός ότι κάποιες μονάδες άτυπης εκπαί18. Βλέπε Κάρμας, Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000, έ.α., σ. 33.
19. Βλέπε την πρώτη ταξινόμηση της άτυπης εκπαίδευσης που έχει γίνει ποτέ
στην Ελλάδα εις CA. Karmas and S.N. Paleokrassas, Costs and Financing of Vocation
al Education and Training in Greece, The European Center for the Development of Vo
cational Training, Berlin, 1985. Βλέπε την ίδια ταξινόμηση, στην ελληνική, εις Κάρμας,
Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000, έ.α. Πίνακας II, σσ. 48-50, και στον Πί
νακα 2 παρακάτω μετά τις απαραίτητες προσθήκες και διαγραφές, ώστε να γίνει επί
καιρος σήμερα (2006).
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δευσης είναι πολύ πιο ουσιαστικές - ή, εισαγόμενες για πρώτη φορά στο εκπαι
δευτικό σύστημα, μπορούν να εξελιχθούν σε πολύ πιο ουσιαστικές - από αντί
στοιχες μονάδες της τυπικής εκπαίδευσης και τούτο δεν αρέσει σε όλους. Τέ
τοιες μονάδες, δηλαδή πολύ πιο ουσιαστικές, θεωρούνται ότι είναι σήμερα τα
καλά οργανωμένα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, τα ΚΕΚ εκείνα που υποστη
ρίζονται από εύρωστους δήμους ή/και κοινωνικούς φορείς ως μη κερδοσκο
πικά ιδρύματα άτυπης εκπαίδευσης, μερικά ΙΕΚ, όχι όλα, τα οποία έχουν αρ
κετές ομοιότητες με μονάδες της τυπικής εκπαίδευσης, αλλά δεν είναι (ευτυ
χώς που δεν είναι), όλες σχεδόν οι μονάδες των ΔΕΚΟ και του στρατού ως μο
νάδες ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και μερικά ΚΕΣ, κυ
ρίως αυτά των καλά οργανωμένων ιδιωτικών σχολικών συγκροτημάτων του Λε
κανοπεδίου της Αττικής και μερικά ακόμα που ενεργούν ως παραρτήματα ξέ
νων πανεπιστημίων, τα οποία αθόρυβα μεν, πλην σαφώς, διεκδικούν το δικαί
ωμα να εξελιχθούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Η σύγχυση μεταξύ τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης επιτείνεται από
δύο ακόμα αιτίες. Από το γεγονός ότι η ευθύνη και το ενδιαφέρον για την τυ
πική εκπαίδευση ανήκει σε ένα μόνον υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας - και
σωστά ανήκει μόνον σε αυτό 2 0 -, ενώ το ενδιαφέρον για την άτυπη εκπαίδευ
ση το διεκδικούν και το έχουν σχεδόν όλα τα υπουργεία και αρκετοί ενδιά
μεσοι κοινωνικοί ή/και οικονομικοί φορείς. Το ενδιαφέρον όμως των τελευ
ταίων δεν είναι πάντοτε ανυστερόβουλο. Αρκετές φορές υποκρύπτει ενδια
φέρον για τους χρηματικούς πόρους που μπορεί να διεκδικηθούν και να δα
πανηθούν προς βελτίωση, τάχα, της παραγωγικότητας ή/και της αποδοτικό
τητας, μείωση της ανεργίας, εξοικείωση των εργαζομένων ή και των ανέργων
με τις σύγχρονες κάθε φορά τεχνολογίες αιχμής και με ένα σωρό άλλες αι
τίες που εφευρίσκουν, πολλές φορές, εκείνοι που διαθέτουν τους χρηματικούς
πόρους για εκείνους που πρέπει να τους πάρουν.
Η δεύτερη αιτία σύγχυσης είναι ότι βρισκόμαστε ήδη ως κοινωνία στο
επίκεντρο πλέον της τεχνολογικής επανάστασης και κάθε μέρα που περνάει
μας φέρνει συνεχώς μπροστά σε έναν διαφορετικό οικονομικά και τεχνολο
γικά κόσμο, με σταθερές μόνον τις κλασικές επιστήμες και τα γράμματα. Τις
ανάγκες ενός τέτοιου κόσμου σε άτυπη εκπαίδευση - τω όντι απολύτως απα-

20. Είναι κοινωνικό αγαθό πρωτίστως η εκπαίδευση, αλλά σε κάποιο βαθμό εί
ναι και ιδιωτικό, και ως τέτοιο, μια ευνομούμενη πολιτεία δεν δικαιούται να λέει αδια
κρίτως σε κάθε ενδιαφερόμενο «μπάτε σκύλοι αλέστε τα παιδία» στα πεδία «των ιδιω
τικών συμφερόντων και των ανταγωνισμών σας».
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ραίτητη για εκείνη την εκπαίδευση που έχει στενή σχέση με τις τεχνολογίες και
τα επαγγέλματα αιχμής - δεν μπορούν σήμερα να τις παρακολουθήσουν το ίδιο
καλά όπως στο παρελθόν φορείς του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα ΔΕΚΟ, συνεταιρισμοί, συντεχνίες, δήμοι, στρατός, εκκλησία, κ.ά. - όσο εκείνοι
που παράγουν την υπόψη άτυπη τεχνολογική γνώση (π.χ. οι εθνικές και οι πο
λυεθνικές εταιρείες λογισμικού) και εκείνοι που πραγματικά την έχουν ανάγκη.
Δηλαδή οι μαθητές, οι φοιτητές, οι καθηγητές τους (εκείνοι που γνωρίζουν
λιγότερα από τους μαθητές τους, αλλά και εκείνοι που γνωρίζουν περισσότερα
μπροστά στο ενδιαφέρον τους να μάθουν ακόμα περισσότερα), οι λογιστές, οι
αρχιτέκτονες, οι γιατροί και οι κάθε λογής επιστήμονες και επαγγελματίες, όταν
θέλουν να βρίσκονται πάντοτε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
Δεν είναι, για παράδειγμα, τυχαίο ότι εταιρείες λογισμικού για τα ποι
κίλης ωφελιμότητας και δυσκολίας προϊόντα τους έχουν εγκαταστήσει δίκτυα
άμεσης επικοινωνίας με τους αγοραστές-χρήστες των προϊόντων τους, για να
μαθαίνουν οι τελευταίοι όλα εκείνα που πρέπει (ως χρήστες), είτε στις κα
τάλληλες προς τούτο αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια πρακτικής ά
σκησης των προμηθευτών, είτε εκεί που τους έχουν ανάγκη οι αγοραστέςχρήστες τους εκπαιδευτές των προμηθευτών. Δηλαδή στο λογιστήριο, το γρα
φείο, το ιατρείο ή και στο σπί'π ακόμα.
Άξιο επισήμανσης, τέλος, για ουσιαστικές και μη ουσιαστικές διαφο
ρές μεταξύ τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, είναι και αυτό που άρχισε να
παρατηρείται τελευταία και στη χώρα μας στην αγορά εργασίας, στην πλευρά
της ζήτησης. Κάποιες καλά οργανωμένες επιχειρήσεις του ιδιωτικού κυρίως
τομέα (εθνικές ή πολυεθνικές) άρχισαν να αδιαφορούν για τους τίτλους σπου
δών του ενός ή του άλλου ιδρύματος και για τις ειδικότητες που μπορεί να
υποδηλώνουν οι τίτλοι ως προσόντα για πρόσληψη.
Το ενδιαφέρον τους έχει αρχίσει να επικεντρώνεται αυξητικά στα δι
πλώματα πιστοποίησης (diplomas of certification), των ενδιαφερομένων για
πρόσληψη, ότι γνωρίζουν πολύ καλά όσα πρέπει να γνωρίζει ένας πολύ καλός
επίσης επαγγελματίας (π.χ. λογιστής, αναλογιστής, ψυκτικός, πλοηγός, μετα
φραστής, εργαλειομηχανικός ή άλλος επαγγελματίας). Τα κέντρα πιστοποίη
σης αδιαφορούν για το σχολείο, τυπικό ή άτυπο, στο οποίο απέκτησε τις γνώ
σεις ο πιστοποιούμενος ή ακόμα και αν τις απέκτησε μόνος του μπροστά
στον υπολογιστή του. Τα διπλώματα πιστοποίησης, με άλλα λόγια, είναι απο
δεικτικά ουσιαστικής επαγγελματικής γνώσης που μπορεί να έχει αποκτηθεί
αθροιστικά, - χωρίς να ενδιαφέρει πού περισσότερο και πού λιγότερο - σε
ένα γενικό σχολείο, σε ένα επαγγελματικό σχολείο, κατά την άσκηση κάποιου
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σχετικού ή ενδεχομένως και άσχετου επαγγέλματος προς το πιστοποιούμενο,
(on-the-job training), και σε σχετική σειρά CD την οποία παρακολούθησε στον
προσωπικό Η/Υ του ο ενδιαφερόμενος, προετοιμαζόμενος για τις εξετάσεις
πιστοποίησης.
Αν μια τέτοια διαδικασία μάθησης έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα σή
μερα από ό,τι μια άλλη διαφορετική διαδικασία στο παρελθόν (για τις δια
γραφόμενες εξελίξεις και τάσεις στο εγγύς και στο προσεχές μέλλον στην
αγορά εργασίας), τότε αξίζει να την λαμβάνουν σοβαρά υπόψη όσοι φιλοδο
ξούν να ενεργούν ως αρχιτέκτονες-κτίστες διαφορετικών κάθε φορά σχη
μάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ενιαίων ή όχι καθ' άπασαν την χώρα.
2.4.3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Λίγο πιο πάνω κάναμε λόγο για τις διαφορές μεταξύ τυπικής και ά
τυπης εκπαίδευσης και γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Λόγος γι'
αυτές τις διακρίσεις, αλλά και για αρκετές άλλες, άρχισε να γίνεται, συ
στηματικά, μετά τη θεμελίωση της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου και τη
διαπίστωση, στη βάση αυτής της θεωρίας, ότι η «γνώση» που είναι το ζητού
μενο κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας δεν παράγεται μόνον στα παρα
δοσιακά σχολεία αλλά και έξω από αυτά. Μάλιστα, για κάποια είδη «γνώσης»,
η μάθηση έξω από την αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να είναι πολύ πιο ουσια
στική και απαραίτητη από ό,τι η αντίστοιχη μάθηση στην αίθουσα διδασκαλίας
από τις σελίδες του καλύτερου στον κόσμο βιβλίου και του καλύτερου θεω
ρητικού διδασκάλου.
Για παράδειγμα, για να οδηγήσει κάποιος με ασφάλεια ένα τρένο (train),
εκτός από όσα πρέπει να μάθει θεωρητικά για την αδράνεια, την κίνηση, την
επιτάχυνση και πάλι την αδράνεια, πρέπει να μάθει και στην πράξη όσα διά
βασε ή άκουσε στην αίθουσα. Πρέπει να μάθει δηλαδή να τροχιοδρομεί το
τρένο. Η μάθηση αυτή στην αγγλική ορίζεται ως «training» και στην ελληνική
ως «κατάρτιση»21.
Σχεδόν όλα τα επαγγέλματα απαιτούν ένα μέρος της εκπαίδευσης, η
οποία πρέπει να προηγηθεί της ενάσκησης, να είναι θεωρητικό και ένα άλλο

21. Ο όρος «κατάρτιση» στην Ελλάδα δεν έχει τις ρίζες του σε κάποια αρχαιο
ελληνική εκπαιδευτική θεωρία και πράξη όπως πλήθος άλλων επιστημονικών όρων (σή
μερα) σε όλες τις γλώσσες. Είναι όρος που έχουμε δανεισθεί από την αγγλική. Είναι
μετάφραση της αγγλικής λέξης «training».
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μέρος πρακτική εφαρμογή του θεωρητικού μέρους (δηλαδή κατάρτιση). Ποιο
μέρος πρέπει να υπερέχει ποσοτικά εξαρτάται από τις ειδικότερες απαιτήσεις
έκαστου επαγγέλματος. Μερικά επαγγέλματα, για να μπορούν να ασκούνται
σε όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου, ενδεχομένως να απαιτούν, μετά
την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος, επανεκπαίδευση (θεωρητική
ή/και πρακτική για όλες τις εντωμεταξύ νεότερες εξελίξεις του επαγγέλματος).
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η «κατάρτιση» αποτελεί μέρος της «εκπαί
δευσης». Ως έννοια δηλαδή και ως περιεχόμενο (content) υπακούει πάντοτε
στην «εκπαίδευση». Η εκπαίδευση όμως δεν εμπεριέχει αναγκαστικά, πάντοτε,
την κατάρτιση. Η εκπαίδευση, για παράδειγμα για την απόκτηση ιστορικής
γνώσης για τον τρόπο που ζούσαν οι λαοί στο παρελθόν, ή για να μάθουν οι
εκπαιδευόμενοι τ ι είπαν οι αρχαίοι Έλληνες τραγικοί για κάποιες αξίες και τ ι
κάποιοι άλλοι μεταγενέστεροι τραγικοί για τις ίδιες αξίες (π.χ. Σαίξπηρ) δεν
εμπεριέχει απαραιτήτως και την κατάρτιση. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να
πούμε ότι η φιλοσοφία, η λογοτεχνία, τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία και
κάποια άλλα αντικείμενα μάθησης, όταν διδάσκονται - κατά κανόνα σε σχο
λεία της γενικής εκπαίδευσης - δεν χρειάζεται, για τις μέχρι σήμερα γνωστές
μεθόδους διδασκαλίας, να συνοδεύονται (συμπληρωματικά) και από κάποια
προγράμματα κατάρτισης. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι πάντοτε απαραί
τητα για το ένα μόνον από τα δύο μεγάλα σκέλη εκπαίδευσης, το σκέλος/
υποσύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
2.4.4. Τεχνική Εκπαίδευση και Επαγγελματική Εκπαίδευση
Ο εκπαιδευτικός κόσμος, και κοντά σε αυτόν όλος ο υπόλοιπος κό
σμος, έχει καταταλαιπωρηθεί με τρία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου: το
Ταυ, το Έψιλον και το Λάμδα. Συχνά τα βλέπουμε σε τριάδες, TEE ή ΤΕΛ.
Δεν ξέρουμε ποιος χρησιμοποίησε πρώτα τον ένα από τους δύο συνδυα
σμούς: Τεχνική-παύλα-Επαγγελματική Εκπαίδευση ή Τεχνικό-παύλα-Επαγγελματικό Λύκειο. Ο ένας συνδυασμός έχει συμπαρασύρει στη συχνή χρήση και
του άλλου. Ελπίζουμε να μας πει ο ιστορικός της ελληνικής εκπαίδευσης
ποιος ήταν και γιατί το έκανε.
Πάντως πρέπει να ήταν κάποιος εκεί στα μέσα της δεκαετίας του
1950. Μας παρέσυρε και εμάς - εμμέσως πλην σαφώς δια των διδασκάλων
μας - στο να πιστεύουμε κάτι που δεν είναι αλήθεια. Ότι δηλαδή τεχνική
εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση είναι εκπαιδευτικοί όροι που μπο43

ρουν να χρησιμοποιούνται εναλλάξ ισότιμα 22 . Πρόκειται για εσφαλμένη αντί
ληψη η οποία πρέπει να εγκαταλειφθεί με κάθε τρόπο για να πάει μπροστά
η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα και μαζί της η γενική. Είναι όμως
δύσκολο να εγκαταλειφθεί (να διορθωθεί) μια βαθιά ριζωμένη κατάσταση διά
σπαρτη σε όλους τους νόμους και τα διατάγματα της τελευταίας πεντηκοντα
ετίας. Διορθώσεις τέτοιων αντιλήψεων μπορούν να γίνονται μόνον σε πανεπι
στήμια και σε ερευνητικά κέντρα στη βάση ορθού (επιστημονικά) εκπαιδευ
τικού λόγου. Διορθώσεις δεν γίνονται με τροποποιήσεις άρθρων και εδαφίων
νόμων, που μπορεί να γίνονται μεν ορθά, αλλά δεν τις παίρνουν είδηση όλοι
εκείνοι που πρέπει. Ως γνωστόν, ορθός επιστημονικά εκπαιδευτικός λόγος
22. Ισότιμα έχουν χρησιμοποιήσει αυτούς τους δύο όρους δύο από τους εγκυ
ρότερους διδασκάλους εκείνης της περιόδου: ο Ζολώτας και ο Παπανούτσος, και οι
δύο ακαδημαϊκοί. Ο πρώτος ως οικονομολόγος και ο δεύτερος ως παιδαγωγός. Και οι
δύο σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση την ταυτίζουν με την τεχνική εκπαί
δευση. Βλέπε Ξενοφών Ε. Ζολώτας, Οικονομική Ανάπτυξις και Τεχνική Εκπαίδευσις,
Αρχείο Μελετών και Ομιλιών No 4, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήναι, 1959 και Ε. Π. Πα
πανούτσος, Αγώνες και Αγωνία για την Παιδεία, Ίκαρος, Αθήνα, 1965. Βλέπε ειδικότερα
το άρθρο «Η Τεχνική Παιδεία» σσ. 296-300 και Εισηγητική Έκθεση επί του Σχεδίου Νό
μου «Περί της Τεχνικής Εκπαίδευσης». Με τα γραπτά τους, έχουν επηρεάσει τα εκπαι
δευτικά πράγματα της χώρας μας περισσότερο από κάθε άλλον, μέχρι σήμερα, που η
συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ταυτίζει δυστυχώς τις δύο έννοιες και κο
ντά σε αυτούς οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι [Εξαίρεση ανακαλύψαμε πολύ πρό
σφατα ότι έχει αποτελέσει το 1976 ο τότε υφυπουργός Παιδείας Χρυσόστομος Καραπιπέρης. Στο ερώτημα του πρωθυπουργού Κων. Καραμανλή στη Μεγάλη Σύσκεψη υπό
την προεδρία του για την παιδεία «Τι διαφορά έχει η τεχνική από την επαγγελματική
εκπαίδευση» ήταν ο μόνος που έδωσε την ορθή απάντηση (Η Καθημερινή 3.2.1976).
Όμως δεν ήταν ακαδημαϊκός ή κάποιος άλλος επώνυμος διανοητής (ο υφυπουργός)
ώστε να επηρεάσει με τα λεγόμενα του τις μετέπειτα εξελίξεις μέχρι σήμερα]. Την
ταύτιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης την έχουν κάνει δυστυχώς και
αρκετοί άλλοι επώνυμοι και ανώνυμοι στους διεθνείς οργανισμούς (conferences,
working groups) και στη διεθνή βιβλιογραφία μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '70.
Ήδη, μετά τη διαπίστωση της πλάνης - για την οποία ο ιστορικός της ευρωπαϊκής
τουλάχιστον εκπαίδευσης αξίζει να ρίξει τα φώτα του - άρχισαν να βάζουν τα πράγ
ματα στη θέση τους. Το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε και εμείς πλέον στην Ελλάδα,
μην ξεχνώντας όσα καταχωρήθηκαν στα πρακτικά εκείνης της Μεγάλης Σύσκεψης
ορθά από τον Χ. Καραπιπέρη, λανθασμένα από όλους τους άλλους που επιχείρη
σαν την απάντηση στο ερώτημα.
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διαμορφώνεται, μέσα από θέσεις και αντιθέσεις ερευνητών καθηγητών και
ακροατών αυτών, στα ειδικά προς τούτο πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
για την εκπαίδευση όλων των διαστάσεων τα οποία, δυστυχώς, δεν υπάρχουν
ακόμα στην Ελλάδα.
Τέτοια πανεπιστήμια υπάρχουν για την ώρα μόνον στην Εσπερία (για
Έλληνες και μη Έλληνες) προς την οποία προσβλέπουμε συνεχώς για ιδέες
αλλά και για χρηματικούς πόρους. Αυτά λοιπόν τα πανεπιστήμια και οι ειδικές
προς τούτο σχολές (schools of education) αξιώνουν από όσους θέλουν να
έχουν λόγο στην εκπαίδευση να γνωρίζουν «τι είναι γενική εκπαίδευση» και «τι
βρίσκεται απέναντι της ως εκπαίδευση επίσης». Επαναλαμβάνουμε λοιπόν
εδώ για τον αναγνώστη αυτό που είναι ευρύτατα σήμερα γνωστό και έχουμε
αναφέρει λίγο παραπάνω στην Ενότητα 2.4.1. Ότι δηλαδή απέναντι στη γενική
εκπαίδευση ευρίσκεται η επαγγελματική εκπαίδευση. Εντός δε της επαγγελ
ματικής εκπαίδευσης, που είναι μετάφραση των αγγλικών λέξεων vocational
education 23 , ανευρίσκει κανείς αν τους αναζητήσει με τη δέουσα προσοχή
όλους τους επαγγελματίες. Μια ομάδα κάτω από τον γενικότερο τίτλο τεχνικά
επαγγέλματα, άλλη ομάδα κάτω από τον τίτλο εμπορικά επαγγέλματα και
άλλες ομάδες κάτω από άλλους γενικότερους ή ειδικότερους τίτλους: γεωρ
γικά επαγγέλματα, επαγγέλματα υγείας-πρόνοιας, ναυτικά-ναυτιλιακά επαγ
γέλματα, καλλιτεχνικά επαγγέλματα, αθλητικά επαγγέλματα, στρατιωτικά επαγ
γέλματα, εκκλησιαστικά επαγγέλματα, άλλα επαγγέλματα.
2.5. Οι Διεθνείς Ταξινομήσεις των Εκπαιδευτικών Συστημάτων
2.5.7. Το Ενδιαφέρον των Κρατών και των Ενώσεων Κρατών για την Εκπαίδευση
Τα κράτη, πριν αναγκασθούν από την εξέλιξη των πραγμάτων να σχη
ματίσουν διεθνείς οργανισμούς ή άλλες ενώσεις κρατών (Ηνωμένα Έθνη, ΟΟΣΑ,
Ευρωπαϊκή Ένωση), ενδιαφέρθηκαν με τον δικό τους τρόπο το καθένα και με
τα δικά του μέσα για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Η
οικογένεια, η εκκλησία, οι συντεχνίες και ο στρατός, σε εθνικό επίπεδο, έχουν

23. Αξίζει ο αναγνώστης να καταφύγει μόνος του σε κάποιο καλό ερμηνευτικό
λεξικό στην ελληνική για τη μετάφραση των αγγλικών λέξεων vocation και vocational.
Η λέξη technical είναι ελληνική. Ας ρίξει μια ματιά και για τη μετάφραση αυτής της λέ
ξης στα ελληνικά. Ας πάει, όμως, παράλληλα και σε κάποιο ελληνικό λεξικό, ει δυνα
τόν επαγγελματικών όρων.
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βάλει τη δική τους σφραγίδα χωριστά και όλοι μαζί σε αυτό που ορίζεται ως
εκπαιδευτικό σύστημα μιας μικρής ή μεγάλης χώρας (πλούσιας ή φτωχής,
γεωργικής ή βιομηχανικής, εξαρτημένης ή ανεξάρτητης), άρα και της δικής
μας. Οι ενώσεις κρατών είναι φυσικό να ενδιαφέρονται να βάλουν και αυτές
τη δική τους σφραγίδα. Από το πλήθος αυτών τρεις (στα πλαίσια των γενικό
τερων και ειδικότερων σκοπών τους) έχουν επιδείξει το μεγαλύτερο ενδια
φέρον. Τα Ηνωμένα Έθνη δια της UNESCO κυρίως [αλλά και δια της Διε
θνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD) και δια του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας (ILO)], ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μεγάλο μέρος αυτού του ενδιαφέροντος αποτελούσε πάντοτε η συγκρισιμότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών-μελών με πειστικούς
ορισμούς και αξιόπιστους αριθμούς. Στις ενότητες που ακολουθούν παρου
σιάζουμε, πολύ συνοπτικά, τρεις κλίμακες ταξινομήσεων οι οποίες επιτρέ
πουν, η πρώτη και η δεύτερη τη συγκρισιμότητα των εκπαιδευτικών συστημά
των στο σύνολο τους (2.5.2 και 2.5.3.) και η τρίτη τη συγκρισιμότητα των υπο
συστημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (2.5.4.).
2.5.2. Τα Τρία Επίπεδα Ταξινόμησης: Από τη Δημοτική, τη Μέση,
την Ανώτερη και την Ανώτατη Εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια,
τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια
Η UNESCO πρώτη, ο ΟΟΣΑ στη συνέχεια, και τελευταία η Ευρωπαϊκή
Ένωση, στην προσπάθεια τους να παρουσιάζουν συγκρίσιμα στοιχεία των
χωρών-μελών τους, συνάντησαν αρκετές δυσκολίες να δώσουν ικανοποιητική
εικόνα ενός ή περισσοτέρων από τα τέσσερα παραδοσιακά επίπεδα εκπαί
δευσης γνωστών στην Ελλάδα ως Δημοτική ή Στοιχειώδης Εκπαίδευση, Μέση
Εκπαίδευση (Πρώτος ή Κατώτερος Κύκλος, Δεύτερος ή Ανώτερος Κύκλος),
Ανώτερη Εκπαίδευση και Ανώτατη Εκπαίδευση.
Στη Δημοτική Εκπαίδευση, για παράδειγμα, η διάρκεια για μερικές χώ
ρες ήταν (είναι) 4 έτη, για άλλες όπως η δική μας 6 έτη και για κάποιες άλλες
8 έτη. Αυτή η άρθρωση στη Δημοτική Εκπαίδευση είναι φυσικό να έχει συνέ
πειες για την άρθρωση στη Μέση. Χώρες που έδιναν (δίνουν) μεγαλύτερη
χρονική διάρκεια στη Δημοτική Εκπαίδευση είναι φυσικό να δίνουν μικρότερη
στη Μέση. Τη Μέση Εκπαίδευση από την άλλη πλευρά αρκετές χώρες, όπως
η δική μας, την έχουν τεμαχίσει στα δύο: το ένα σκέλος για να δώσουν βαρύ
τητα στη γενική εκπαίδευση και το άλλο για να δώσουν την ευκαιρία εκπαί46

δευσης σε ένα ευρύτερο ή στενότερο φάσμα σχολικών μονάδων και προγραμ
μάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ποικίλης χρονικής διάρκειας σπουδών (2,
4, 6 ή/και 8 ακόμα εξαμήνων).
Οι δυσκολίες ήταν (είναι) πολύ περισσότερες για την επιθυμητή σύγ
κριση στον εκπαιδευτικό χώρο ο οποίος έπεται της Μέσης Εκπαίδευσης24.
Εκτός από τα πανεπιστήμια, εδώ συναντά κανείς σε όλες τις χώρες ένα πλή
θος άλλων ιδρυμάτων ποικίλης εκπαιδευτικής αποστολής (γενικής, τεχνικής,
τεχνολογικής, εμπορικής, γεωργικής, αθλητικής, καλλιτεχνικής), ποικίλης ονο
μασίας (ακαδημίες, ινστιτούτα, σχολές, κέντρα) και ποικίλης διάρκειας σπου
δών (μονοετούς, διετούς, τριετούς και τετραετούς φοιτήσεως αν όχι μεγαλύ
τερης διάρκειας για κάποια ιδρύματα). Το επιστημονικό δε κύρος μερικών α
πό τα υπόψη ιδρύματα πολλές φορές ήταν (είναι) ανάλογο ή/και ανώτερο ε
κείνου των πανεπιστημίων.
Για ελαχιστοποίηση των παραπάνω δυσκολιών στις παρουσιάσεις συγκρι
τικών μεγεθών εγκαταλείπονται σταδιακά (όχι μόνον από την UNESCO, τον
ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις χώρες-μέλη) όλα τα πα
λαιότερα σχήματα ταξινόμησης. Τη θέση τους παίρνει το σχήμα που διακρίνει
τα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των χωρών σε τρία χαρακτηριστικά υποσυ
στήματα, αυτά της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας και της Τριτοβάθμιας
(Primary, Secondary, Tertiary).
Το σχήμα αυτό, όπως άλλωστε και κανένα άλλο σχήμα, δεν είναι υπο
χρεωτικά εφαρμόσιμο για καμία χώρα. Παρά ταύτα η χώρα μας άρχισε να το
ασπάζεται από το 1983. Ο Νόμος 1404/1983 για τη δομή και λειτουργία των
TEI κάνει για πρώτη φορά λόγο για ιδρύματα της ενιαίας τριτοβάθμιας εκπαί
δευσης, ενώ ο Νόμος 1566/1984 είναι νόμος για τη δομή και λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όχι της δημοτικής και της
μέσης, όπως όλοι οι προηγούμενοι νόμοι. Ελπίζουμε ότι αυτοί που θα κληθούν
στην προσεχή αναθεώρηση του Συντάγματος, να διορθώσουν προς το καλύ
τερο το άρθρο 16, να είναι ενήμεροι όλων των σχετικών εξελίξεων για να μπο
ρέσουμε, επιτέλους, να δούμε κάποιο νόμο ο οποίος θα κάνει λόγο όχι για τη

24. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, γι' αυτές τις δυσκολίες σύγκρισης, αρκεί να
αναφέρουμε ότι στην κατηγορία higher education (ανώτερη εκπαίδευση) καταχω
ρούνταν μόνον τα στοιχεία των χαρακτηριζομένων - στην ελληνική νομοθεσία - ως
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) όχι όμως και των TEI πριν χαρακτηρισθούν
και αυτά ανώτατα (Ν.2916/2001) ή των ΚΑΤΕΕ, των παιδαγωγικών ακαδημιών, των σχο
λών νηπιαγωγών και των σχολών οικιακής οικονομίας παλαιότερα, πριν καταργηθούν.
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δομή και λειτουργία των ΑΕΙ, των TEI ή κάποιας άλλης ομάδας ιδρυμάτων της
μεταλυκειακής εκπαίδευσης, αλλά «για τη δομή και λειτουργία της τριτοβάθ
μιας εκπαίδευσης» στο σύνολο της και η οποία θα περιλάβει: τα πανεπιστή
μια, τα πολυτεχνεία, τα ινστιτούτα τεχνολογίας, τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα, τις ακαδημίες (εντός ή εκτός πανεπιστημίων), τις σχολές (ανεξάρ
τητες εκτός πανεπιστημίων όπως η πρώην ΑΣΟΕΕ ή η London School of Eco
nomics ή η Jewelyard School of Music της Νέας Υόρκης), τα διετούς ή/και τε
τραετούς (το πολύ) φοιτήσεως κολέγια και ποτέ πανεπιστήμια (της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων όπως η ΠΑΣΕΓΕΣ, η ΓΣΕΕ, η Εκ
κλησία ή κάποιος άλλος φορέας) καθώς και κάθε άλλο μη πανεπιστημιακό ίδρυ
μα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θέλει ή θα θελήσει κάποτε στο μέλλον να
συμπεριλάβει ο νομοθέτης χωρίς αυστηρούς συνταγματικούς περιορισμούς.
Με γνώμονα τα παραπάνω, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εντάσσονται
τα δημοτικά σχολεία, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όλες οι μονάδες της
τυπικής εκπαίδευσης (γυμνάσια, λύκεια, ΤΕΣ, TEE) και στην Τριτοβάθμια Εκπαί
δευση χωρίς επιφυλάξεις τα πανεπιστήμια, τα πολυτεχνεία, η Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών και τα TEI και με επιφυλάξεις κάποιες από εκείνες τις εκπαιδευ
τικές μονάδες της μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, σχο
λές Εμπορικού Ναυτικού, EOT, ΔΕΚΟ, κ.ά.) οι οποίες αναφέρονται στην Ενότητα
2.5.3 αμέσως παρακάτω ότι ανήκουν στο Επίπεδο 4 της κλίμακας ISCED-97.
2.5.3. Η Διεθνής Ταξινόμηση των Εκπαιδευτικών Συστημάτων ISCED-97
Η ταξινόμηση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε τρία μόνον επίπεδα
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση) μπορεί να λύνει
ικανοποιητικά αρκετά προβλήματα γενικών συγκρίσεων, δεν παύει όμως και
αυτή να έχει μειονεκτήματα. Η UNESCO εις αναζήτηση ενός καταλληλότερου
σχήματος για αντικειμενικότερες διεθνείς συγκρίσεις, με ρίζες δηλαδή περισ
σότερες και βαθύτερα στη θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου, το 1976 πρό
τεινε μια ταξινόμηση γνωστή με το πλήρες όνομα στην αγγλική International
Standard Classification of Education και σε συντομογραφία με το ακρωνύμιο
ISCED-76. Δεκαεννέα χρόνια αργότερα (1995) ο OECD, ο οποίος κατασκεύα
ζε τους δικούς του δείκτες συγκρισιμότητας, γνωστούς ως International Indi
cators of Education (INES)25, πρότεινε μια στενή συνεργασία στην UNESCO
25. Ο OECD άρχισε να κατασκευάζει αυτούς τους δείκτες στα μέσα της δε
καετίας του '80 μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας (Education Committee) 48

για αναθεώρηση του ISCED-76 και για υιοθέτηση εν συνεχεία και από τους
δύο οργανισμούς (αλλά και από κάθε τρίτον αν ήθελε) ενός κοινού τρόπου
σύγκρισης, μεθοδολογικά, των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών-μελών
των δύο οργανισμών. Με αγαθά αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας, η
οποία κράτησε δύο χρόνια, η UNESCO τον Οκτώβριο του 1997 στην 29η
Σύνοδο της Γενικής της Συνέλευσης, αφού έλαβε υπόψη της την ταξινόμηση
ISCED-76 και τις προτάσεις του OECD για βελτιώσεις αυτής της ταξινόμησης,
ενέκρινε έναν νεότερο τρόπο ταξινόμησης (εκείνου του 1976) γνωστόν εφε
ξής ως ISCED-97.
Και οι δύο ταξινομήσεις, ISCED-76 και ISCED-97, έχουν ως βάση
ταξινόμησης (σε οκτώ επίπεδα η πρώτη και σε επτά η δεύτερη) αυτό το οποίο
η μεθοδολογία της εν λόγω ταξινόμησης απαιτεί να ορίζεται ως «εκπαιδευτικό
πρόγραμμα» (educational programme). Στη βάση αυτής λοιπόν της μεθοδολο
γίας ως «εκπαιδευτικό πρόγραμμα» - βάση εκκίνησης για να φτάσουμε στα
επίπεδα - ορίζεται ένα άθροισμα «εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» (educational
activities), οι οποίες είναι έτσι οργανωμένες και ιεραρχημένες ώστε να επι
τυγχάνεται στο τέλος κάποιος προσδιορισμένος εκ των προτέρων αντικει
μενικός σκοπός (objective). Ενδεικτικά αναφέρονται οι αντικειμενικοί σκοποί:
• της προετοιμασίας κάποιων νέων ώστε να μπορούν να ασκήσουν ένα
συγκεκριμένο επάγγελμα ή να μπορούν να ασκήσουν όχι ένα, αλλά πε
ρισσότερα επαγγέλματα (μιαν ομάδα δηλαδή συγγενών επαγγελμά
των) και
• της προετοιμασίας κάποιων άλλων νέων, έτσι ώστε να μπορούν να
είναι βοηθοί (κάθετα) ή συνεργάτες (οριζόντια) των πρώτων.
Ο όρος «εκπαιδευτική δραστηριότητα» δεν είναι περιοριστικός στην
εσωσχολική μόνον δραστηριότητα. Στη «γνώση» δηλαδή η οποία μπορεί να
παραχθεί (ή να αναπαραχθεί) από τον διδάσκοντα για λογαριασμό των διδα
σκομένων στην αίθουσα διδασκαλίας (class) στο τέλος ενός ή περισσοτέρων
μαθημάτων (courses). Επεκτείνεται (ο όρος) και στις δραστηριότητες έξω από
το σχολείο (εφόσον φυσικά πρόκειται για προγραμματισμένες δραστηριότητες
από το σχολείο και όχι για τυχαία περιστατικά επαύξησης γνώσεων26).
της οποίας ο συγγραφέας της παρούσας εργασίας ήταν μέλος ως εθνικός αντιπρό
σωπος - προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Και
νοτομιών [Centre for Educational Research and Innovations (CERI)], του οποίου ο υπο
φαινόμενος ήταν επίσης μέλος.
26. Βλέπε σχετικά και Κεφάλαιο 2, Ενότητα 2.3 αυτής της εργασίας, για τη διά
κριση της εκπαίδευσης σε τυπική (formal) και σε άτυπη (informal).
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Στη βάση της ίδιας μεθοδολογίας - αυτής η οποία ορίζει το «εκπαιδευ
τικό πρόγραμμα» όπως παραπάνω - μια ομάδα προγραμμάτων λογίζεται ότι συ
νιστά ένα «πεδίο σπουδών» (field of study). Τα πεδία σπουδών, στη βάση προ
επιλεγμένων κριτηρίων, ταξινομούνται στη συνέχεια ιεραρχικά σε ένα από τα επί
πεδα της ISCED-97. Κριτήρια με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ταξινόμηση είναι:
• Τα έτη φοιτήσεως και συγκεκριμένα δύο ακαδημαϊκά έτη για τον τίτλο
«associate», τέσσερα για τον τίτλο bachelor, ένα ή δύο επιπλέον του
bachelor για το Μάστερ, τρία ή τέσσερα για το διδακτορικό).
• Ο «βαθμός δυσκολίας» των προγραμμάτων να αφομοιωθούν από σπου
δαστές (διδασκόμενους) συγκεκριμένων ικανοτήτων.
• Οι «ικανότητες των διδασκόντων» να υλοποιήσουν τα προγράμματα
ως διδάσκαλοι όταν απαιτείται ή/και ως ερευνητές - επόπτες διδακτο
ρικών, επικεφαλής project, κ.ά. - όταν επίσης απαιτείται (πρέπει).
Αμέσως παρακάτω παρουσιάζουμε πολύ συνοπτικά αυτή την ταξινόμη
ση η οποία περιλαμβάνει επτά διακριτά επίπεδα (0-6) και ως τέτοια είναι πολύ
πιο κοντά στη θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου από ό,τι η ταξινόμηση σε
τρία μόνον επίπεδα.
Επίπεδο 0: Προδημοτική Εκπαίδευση (Pre-primary Level of Education).
Σε αυτό το επίπεδο κατατάσσονται σήμερα στη χώρα μας (2006) τα
νηπιαγωγεία για την προαιρετική φοίτηση νηπίων 3 Vi? - 51/2 ετών.
Επίπεδο 1: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Primary Level of Education).
Σε αυτό το επίπεδο στη χώρα μας κατατάσσονται τα εξατάξια δημοτι
κά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, στα οποία η φοίτηση είναι υποχρεωτική με τη
συμπλήρωση ηλικίας τουλάχιστον 51/2 ετών τον Σεπτέμβριο εκάστου έτους.
Επίπεδο 2: Πρώτος Κύκλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Κατώτερο Επί
πεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Lower Secondary Level
of Education).
Σε αυτό το επίπεδο έχουμε στην Ελλάδα, μετά τη μεγάλη εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση Παπανδρέου-Παπανούτσου-Ράλλη - όπου επεκτάθηκαν τα έτη
υποχρεωτικής εκπαίδευσης από έξ< σε εννέα και καταργήθηκαν όλες οι άλλες
μονάδες της τυπικής εκπαίδευσης, γνωστές ως κατώτερες επαγγελματικές
σχολές για τελειόφοιτους δημοτικών σχολείων - τα τριτάξια γυμνάσια μόνον,
δημόσια ή ιδιωτικά.
Επίπεδο 3: Δεύτερος Κύκλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ανώτερος
Κύκλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Upper Secondary Level
of Education).
Σε αυτό το επίπεδο είχαμε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης
μεγάλης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (1976) μέχρι τη δεύτερη γνωστή ως
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Εκπαιδευτική Αλλαγή (1981-1985) τις εξής μονάδες: τα τριτάξια γενικά λύκεια,
τα τριτάξια επαγγελματικά λύκεια και τις διετείς επαγγελματικές σχολές. Το
1985 προστέθηκαν και τα τριτάξια ενιαία πολυκλαδικά λύκεια. Μετά την εκπαι
δευτική παρέμβαση του 1997/1998 (Ν.2530/1998) αντικαταστάθηκαν όλες οι
προαναφερθείσες μονάδες με τις εξής δύο: τα τριτάξια ενιαία λύκεια (Ν. 2525/
1997) και τα τεχνικά-επαγγελματικά εκπαιδευτήρια με διετή, τριετή και τε
τραετή προγράμματα (Ν. 2640/1998)27.
Επίπεδο 4: Μεταδευτεροβάθμια μη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Post-Secon
dary Non-Tertiary Education).
Αυτό το επίπεδο δεν υπήρχε στον αρχικό δείκτη ταξινόμησης της
UNESCO, δηλαδή στον ISCED-76. Προστέθηκε στον δείκτη ISCED-97 με τρεις
ειδικότερες διαβαθμίσεις (4Α, 4Β και 4C) για προβολή στις κατάλληλες θέσεις
4Α ή 4Β ή 4C προγραμμάτων ποικίλης χρονικής διάρκειας (από δύο έως έξι
εξάμηνα για τον κανονικό σπουδαστή) σε ιδρύματα με διάφορες ονομασίες
(κολέγια, ακαδημίες, σχολές, ινστιτούτα, ακόμα και πανεπιστήμια όπως στην
περίπτωση της Ιταλίας).
Στη χώρα μας στο επίπεδο 4 ταξινομούνται, με κριτήριο τη χρονική
διάρκεια των προγραμμάτων τους (2-6 εξάμηνα), τα εξής εκπαιδευτικά ιδρύ
ματα της μεταλυκειακής μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: τα Ινστιτούτα Επαγ
γελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), οι σχολές αξιωματικών του Υπουργείου Εμπορι
κής Ναυτιλίας, οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων του Ελληνικού Οργανι
σμού Τουρισμού (EOT), οι σχολές της Κρατικής Σκηνής (Εθνικού θεάτρου και
Κρατικού Ωδείου Αθηνών και οι ισότιμες ιδιωτικές καλλιτεχνικές σχολές), οι
σχολές του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (φυσικοθεραπευτών, νηπιοβρεφοκόμων, επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, κοινωνικών λειτουργών και μαιών),
οι ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές, τα κέντρα ελευθέρων σπουδών, και οι ενδοεπιχειρησιακές σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των ΔΕΚΟ
(σχολές ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ), του Στρατού (σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών
Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας) και των Σωμάτων Ασφαλείας (σχολές αστυ
φυλάκων, λιμενοφυλάκων, πυροσβεστών/αρχιπυροσβεστών και ιπταμένων ραδιοναυτίλων). Στο επίπεδο 4 ανήκαν οι καταργηθείσες με τον Ν. 1566/1985 μο27. Όπως στο επίπεδο 2, έτσι και στο επίπεδο 3 σε κάποιες χώρες, όπως
τώρα στη χώρα μας, συναντάμε τρεις ειδικότερες κατηγορίες εκπαιδευτικών μονάδων
(3Α, 3Β, 3C) ή τρία διαφορετικά προγράμματα (3Α, 3Β, 3C), όχι αναγκαστικά διαφο
ρετικών εκπαιδευτικών μονάδων αλλά της ίδιας. Για τις λεπτομέρειες τέτοιων μο
νάδων/προγραμμάτων, βλέπε OECD, Classifying Educational Programmes: Manual for
ISCED-97, Implementation in OECD Countries, OECD, Paris, 1999.
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νάδες της ανώτερης γενικής εκπαίδευσης (παιδαγωγικές ακαδημίες, σχολές
νηπιαγωγών, σχολές οικιακής οικονομίας και οι ακαδημίες σωματικής αγωγής)
και οι επίσης καταργηθείσες με τον Ν. 1404/1983 μονάδες της ανώτερης τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ και ανώτερες ιδιωτικές επαγγελ
ματικές σχολές).
Επίπεδο 5: Πρώτο Στάδιο Τρποβάθμιας Εκπαίδευσης (First Stage of Ter
tiary Education).
Σε αυτό το επίπεδο οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του
OECD καλούνται να εντάσσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία η διάρκεια
σπουδών, για απονομή του πρώτου βασικού τίτλου σπουδών (γνωστού στην
ελληνική ως πτυχίου και στην αγγλική ως bachelor's degree), είναι τρία ή
τέσσερα τουλάχιστον ακαδημαϊκά έτη πλήρους φοιτήσεως, για σπουδαστές
έχοντες συμπληρώσει, πριν από την εγγραφή τους στο πρώτο έτος σπουδών,
13 ή 12 τουλάχιστον έτη τυπικής εκπαίδευσης, αντίστοιχα, στην πρωτοβάθμια
και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αθροιστικά).
Τέτοια ιδρύματα είναι συνήθως γνωστά, περισσότερο, ως πανεπιστή
μια, πολυτεχνεία, σχολές (π.χ. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, London School
of Economics), ινστιτούτα τεχνολογίας (π.χ. Massachussetts Institute of Tech
nology, Ινστιτούτο Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης), ακαδημίες, κολέγια
ή ιδρύματα με κάποιο άλλο όνομα το οποίο δεν προδίδει αλλά αντίθετα ενι
σχύει την ισοτιμία του υπόψη ιδρύματος με την έννοια του πανεπιστημίου.
Στη χώρα μας στο επίπεδο 5 (με τις υποδιαιρέσεις του σε 5Α και 5Β)
εντάσσονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα πανεπιστήμια, τα πολυτεχνεία, η Ανώ
τατη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είκοσι δη
λαδή ιδρύματα τα οποία ο νομοθέτης τα χαρακτηρίζει ΑΕΙ με διάρκεια προ
πτυχιακών σπουδών σε κανένα και για κανένα αντικείμενο μικρότερη από
τέσσερα ακαδημαϊκά έτη.
Στο ίδιο επίπεδο (5) μπορούμε να εντάξουμε χωρίς επιφυλάξεις, μετά
την ψήφιση του Ν. 2916/2001 τα 15 TEI, επειδή η διάρκεια σπουδών στα τε
λευταία είναι πάνω από τρία ακαδημαϊκά έτη - είναι επτά εξάμηνα συν ένα
εξάμηνο προγραμματισμένης πρακτικής άσκησης για χορήγηση του πτυχίου,
άρα 8 εξάμηνα συνολικά για την εξεταζόμενη κλίμακα, όπως και στα πανεπι
στήμια - και επειδή ο νομοθέτης τα χαρακτήρισε και αυτά, με τον προανα
φερθέντα νόμο, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα. Με
κάποιες επιφυλάξεις μπορούμε να εντάξουμε στο επίπεδο 5 και τις σχολές αξιω
ματικών των ενόπλων δυνάμεων μετά το 1983 (Ν. 1404/1983).
Επίπεδο 6: Δεύτερο Στάδιο Τρποβάθμιας Εκπαίδευσης [Second Stage of Ter
tiary Education (leading to an advanced research qualification)].
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Αυτό το επίπεδο προορίζεται για τον ανώτατο τίτλο σπουδών, ο οποίος
μπορεί να χορηγηθεί από κάποιο πανεπιστήμιο. Τα ακαδημαϊκά στάνταρντς
είναι πολύ υψηλά και μεταξύ αυτών προέχει πολύ υψηλού επιπέδου ερευνη
τική εργασία.
Ο περισσότερο χαρακτηριστικός τίτλος αυτής της κατηγορίας είναι το
διδακτορικό των βορειαμερικανικών πανεπιστημίων γνωστός στην αγγλική ως
Doctor of Philosophy ή Philosophy Doctor (D.Phil, ή Ph.D.) για τη χορήγηση
του οποίου απαιτείται έρευνα από τρία έως πέντε έτη μετά το Μάστερ 2 8 . Αυ
τή η εκπαιδευτική διαδικασία μεταφράζεται σε 8-10 ακαδημαϊκά έτη πλήρους
φοίτησης σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τίτλος αυτός δεν χορηγεί
ται αναγκαστικά από όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μιας χώρας
και, αν κάποιο ίδρυμα χορηγεί αυτόν τον τίτλο, δεν σημαίνει αυτόματα ότι
μπορούν να τον χορηγούν όλα τα τμήματα του (δηλαδή αυτοδίκαια).
Στις ΗΠΑ και στον Καναδά, για παράδειγμα, τα πανεπιστήμια δεν τολ
μούν να παραβιάσουν όρους τους οποίους τα ίδια έχουν θέσει για να δεχθούν
υποψήφιους ως διδάκτορες και για να τους χορηγήσουν τον κορυφαίο τίτλο
(Ph.D.). Θα το κάνουν μόνον εφόσον βεβαιωθούν τα ίδια τα ιδρύματα ότι μπο
ρούν να το κάνουν (μετά από εσωτερική αυτοαξιολόγηση) και εφόσον οι τρί
τοι δεν αμφιβάλλουν για το κύρος των πτυχίων τους και για την ενγένει επι
στημονική τους αξιοπιστία. Εφόσον δηλαδή εξασφαλίσουν την έξωθεν καλή
μαρτυρία (external credibility).
Στην Ελλάδα αρκούν οι τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του
κορυφαίου τίτλου αλλά και κάθε άλλου τίτλου, προπτυχιακού ή μεταπτυχια
κού. Ό,τι δηλαδή λέει ο Νόμος! Στη βάση κειμένων λοιπόν διατάξεων Νόμου
όλα τα τμήματα των ΑΕΙ στην Ελλάδα - ακόμα και τμήματα με περιφρα
στικούς τίτλους χωρίς κανένα επιστημονικό αντίκρυσμα (τα υπόψη τμήματα
ιδρύθηκαν «εν μια νυκτί» για να εξυπηρετηθούν άλλες σκοπιμότητες) - επιδί
δονται, για να μην υπολειφθούν σε επιστημονικό κύρος το ένα τμήμα του άλ
λου, σε ορκωμοσίες διδακτόρων29!
28. Ισότιμα με το Ph.D. των βορειοαμερικανικών πανεπιστημίων λογίζονται το
Doctorat των γαλλικών πανεπιστημίων, το Promotion των γερμανικών, το Dottorati di
ricerca των ιταλικών, και το Hukushi των ιαπωνικών πανεπιστημίων.
29. Στην κούρσα διεκδίκησης του δικαιώματος χορήγησης διδακτορικών δι
πλωμάτων έχουν μπει μετά την ψήφιση του Ν. 2916/2001 και τα τμήματα των TEI. Με
ρικά μάλιστα τμήματα TEI, για να μην υπολειφθούν κάποιων αδελφών τμημάτων πα
νεπιστημίων, πριν καλά-καλά στεγνώσει η μελάνη του Προεδρικού Διατάγματος ίδρυ
σης τους.
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2.5.4. Η Ενοποιημένη Κλίμακα Κατάταξης Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής
Εμπειρίας
Η κλίμακα ISCED-1997, την οποία παρουσιάσαμε στην προηγούμενη
ενότητα, θεωρείται η αρτιότερη μέχρι στιγμής κλίμακα κατάταξης των εκπαι
δευτικών συστημάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι την αποδέχονται τρεις από τις εγκυ
ρότερες, διεθνώς, ενώσεις κρατών: η UNESCO, ο OECD και η Ε.Ε. Η κλίμακα
όμως αυτή μπορούμε να πούμε ότι υστερεί σε ένα τουλάχιστον σημείο. Στο
ό,τι στηρίζεται αποκλειστικά στη γνώση που παράγεται μόνο στα πλαίσια των
τυπικών διαδικασιών εκπαίδευσης. Δεν συνυπολογίζει τις εμπειρίες και τις
γνώσεις που προσκτώνται - μπορεί να προσκτώνται - κατά την άσκηση κά
ποιου επαγγέλματος.
Οι θεμελιωτές, όμως, της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου, ενώ θεω
ρούν πολύ ουσιαστική πράγματι τη γνώση που αποκτάται στην αίθουσα διδα
σκαλίας, δεν παραλείπουν να τονίσουν και τη σπουδαιότητα της γνώσης, των
εμπειριών και των δεξιοτήτων που αποκτώνται, παράλληλα, και κατά την άσκη
ση των επαγγελμάτων, κυρίως σε σχέση με την αναγνώριση επαγγελματικών
δικαιωμάτων, όταν Ευρωπαίοι πολίτες μετακινούνται από χώρα σε χώρα.
Η Ε.Ε. έχει κατά καιρούς επισημάνει σε οδηγίες της (Directives of DGXV)
την σπουδαιότητα τέτοιων περιπτώσεων. Πρόταση της είναι η ενοποίηση όλων
των προηγούμενων σχετικών οδηγιών σε μια νέα συνοπτική οδηγία (Consoli
dated Directive), η οποία θα αναγνωρίζει πέντε επαγγελματικά επίπεδα με τα
εξής τυπικά και επαγγελματικά προσόντα.
Επίπεδο 1: Αναγνώριση ικανότητας (attestation of competence): Πε
ριλαμβάνει την υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία μπορεί να περιορίζεται στην
πρωτοβάθμια μόνον εκπαίδευση ή/και σε μέρος της δευτεροβάθμιας (εφόσον
είναι υποχρεωτική όπως είναι στη χώρα μας το τριτάξιο γυμνάσιο) συν τρία έτη
συνεχούς επαγγελματικής εμπειρίας ή μερική απασχόληση ισότιμη με πλήρη
απασχόληση τριών ετών, κτηθείσα στη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών.
Επίπεδο 2: Πιστοποιητικό (Certificate): Αντιστοιχεί σε γενική ή επαγ
γελματική εκπαίδευση δευτεροβαθμίου επιπέδου, η οποία συμπληρώνεται από
κάποιο εξειδικευμένο επαγγελματικό πρόγραμμα (course).
Επίπεδο 3: [Κατώτερο] Δίπλωμα (Diploma): Απαιτεί επιτυχή παρακο
λούθηση επαγγελματικού προγράμματος μεταλυκειακού επιπέδου διάρκειας
όχι μικρότερης από ένα έτος και όχι μεγαλύτερης από τρία έτη.
Επίπεδο 4: [Ενδιάμεσο] Δίπλωμα (Diploma): Απαιτεί επιτυχή παρακο
λούθηση επαγγελματικού προγράμματος σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαί54

δευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών αλλά όχι μεγαλύτερης και από τέσ
σερα έτη.
Επίπεδο 5: [Ανώτερο] Δίπλωμα (Diploma): Απαιτεί επιτυχή παρακο
λούθηση πανεπιστημιακής επαγγελματικής σχολής διάρκειας όχι μικρότερης
από τέσσερα έτη.
2.5.5. Ισοτιμία - Αντιστοιχία
Η οικονομική επιστήμη, εκτός των άλλων, απαντά στα ερωτήματα πότε
τα διάφορα αγαθά, τα οποία ικανοποιούν ανάγκες του ανθρώπου, είναι οικο
νομικά και πότε τα τελευταία είναι ισότιμα ή αντίστοιχα. Το «τραπέζι» ως προϊόν
μιας παραγωγικής διαδικασίας και η «γνώση» ως προϊόν μιας άλλης διαδικα
σίας (εκπαιδευτικής) είναι δύο χαρακτηριστικά οικονομικά αγαθά: το πρώτο
υλικό αγαθό, το δεύτερο μη υλικό (άυλο-υπηρεσία).
Ισότιμα είναι δύο οικονομικά αγαθά, όταν η ποσότητα και η ποιότητα
των συντελεστών παραγωγής τους είναι η ίδια. Δύο ξύλινα τραπέζια, για πα
ράδειγμα, έστω και διαφορετικού σχήματος, είναι ισότιμα όταν:
• Η ποσότητα και η ποιότητα του ξύλου που χρησιμοποιήθηκε είναι ίδιες
(π.χ. ένα κυβικό ξύλου δρυός).
• Ο τεχνίτης που κατασκεύασε και τα δύο τραπέζια είναι ο ίδιος ή δύο
διαφορετικοί αλλά των αυτών ικανοτήτων (αρχιμάστορες που για να ερ
γασθούν πληρώνονται το ίδιο μεροκάματο).
• Οι ώρες που εργάσθηκε ένας ή περισσότεροι τεχνίτες για κάθε τρα
πέζι είναι επίσης οι ίδιες (έστω τέσσερα οκτάωρα για κάθε τραπέζι).
Αν έστω και ένας από τους παραπάνω συντελεστές είναι διαφορετικός,
για παράδειγμα το ξύλο δεν είναι δρύινο αλλά άλλης κατώτερης ποιότητας
ξύλο, άρα και τιμής, τότε τα δύο προϊόντα δεν είναι ισότιμα (ισάξια). Είναι
όμως αντίστοιχα. Δηλαδή τραπέζια και τα δύο κατάλληλα να ικανοποιήσουν
λειτουργικά, τουλάχιστον, όμοιες ανάγκες.
Κατ' αναλογίαν προς το παραπάνω παράδειγμα δύο εκπαιδευτικές
δραστηριότητες (π.χ. μια στο πανεπιστήμιο Α και η άλλη στο πανεπιστήμιο Β
που δέχονται τελειόφοιτους λυκείου για να τους εκπαιδεύσουν τέσσερα ακα
δημαϊκά έτη, ώστε να γίνουν λογιστές) είναι, στη βάση της θεωρίας του αν
θρωπίνου κεφαλαίου, ισότιμες όταν:
• Οι εισαγόμενοι στα δύο πανεπιστήμια είναι τελειόφοιτοι λυκείου ορι
σμένων ικανοτήτων (επιτυχόντες στις πανελλήνιες εξετάσεις).
• Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και ο βαθμός δυσκολίας των δι
δασκομένων αντικειμένων μάθησης είναι τα ίδια.
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Η χρονική διάρκεια διδασκαλίας του προαναφερθέντος αναλυτικού
προγράμματος είναι η ίδια (τέσσερα ακαδημαϊκά έτη και στις δύο πε
ριπτώσεις).
• Οι διδάσκοντες καθηγητές (αρχιμάστορες) είναι των αυτών ικανοτή
των. Καθηγητές δηλαδή κάτοχοι συγκεκριμένων τυπικών και ουσια
στικών προσόντων.
Στη βάση της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου, αν έστω και ένας
από τους παραπάνω παράγοντες είναι διαφορετικός, τότε η εκπαίδευση δεν
είναι ισότιμη αλλά αντίστοιχη. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ισότιμες εκπαι
δευτικές δραστηριότητες ανευρίσκουμε όταν κινούμεθα οριζόντια, ενώ αντί
στοιχες όταν κινούμεθα οριζόντια ή κάθετα. Έτσι, ισότιμη μπορούμε να πούμε
ότι είναι η εκπαίδευση του λογιστή, του μαθηματικού, του φιλολόγου και όλων
των άλλων επιστημόνων, εφόσον έγινε σε πανεπιστήμια ή σε άλλα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού επιπέδου και εφόσον η διάρκεια
σπουδών είναι τέσσερα ακαδημαϊκά έτη. Μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας
σπουδές σε ιδρύματα που μπορούν να αποκαλούνται τριτοβάθμια στη βάση
της τριτοβάθμιας κλίμακας κατάταξης (Ενότητα 2.5.2.) ή της εξαβάθμιας κλί
μακας (Ενότητα 2.5.3.) δεν είναι ισότιμες. Αντίστοιχες όμως μπορεί να είναι.
Στη Βόρειο Αμερική (ΗΠΑ και Καναδά) όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης έχουν συμφωνήσει να χορηγούν τον πρώτο βασικό τίτλο σπου
δών (τον οποίο αποκαλούν bachelor) μετά από σπουδές πλήρους παρακολού
θησης τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών (four year full-time studies) 30 .
Στην Ευρώπη το πρώτο βασικό πτυχίο (bachelor) χορηγείται μετά από
σπουδές τριών έως πέντε ετών. Στην Αγγλία για όλα τα αντικείμενα σπουδών (λο
γιστές, μαθηματικούς, μηχανικούς, κ.λπ.) και σε όλα τα πανεπιστήμια χορηγείται
μετά από σπουδές τριών ετών, επειδή όμως το άθροισμα των ετών τυπικής
31
εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 13 έτη
30. Στη Βόρειο Αμερική, επίσης, κάποια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
γνωστά με το όνομα Community Colleges, έχουν συμφωνήσει να χορηγούν τον τίτλο
σπουδών γνωστόν ως «Associate Degree» μετά από πλήρη φοίτηση δύο ακαδημαϊκών
ετών. Τα δε πανεπιστήμια διατηρούν το δικαίωμα, στα πλαίσια της αυτονομίας και της
ακαδημαϊκής των ελευθερίας, να δέχονται πτυχιούχους τέτοιων κολεγίων στο τρίτο
έτος σπουδών ή στο δεύτερο, εκτιμώντας τα ίδια τα πανεπιστήμια την ισοτιμία ή/και
την αντιστοιχία των σπουδών στα διετή κολέγια.
31. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην κλίμακα ταξινόμησης ISCED-97, τα
βρετανικά πτυχία bachelors παίρνουν την ίδια τιμή (4) με τα βορειοαμερικανικά και τα
ευρωπαϊκά τετραετούς φοιτήσεως.
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και όχι 12, όπως για παράδειγμα είναι στη χώρα μας ή και λιγότερα έτη σε κά
ποιες άλλες χώρες. Στη χώρα μας, αν πρέπει να θεωρήσουμε πανεπιστημιακή
εκπαίδευση εκείνην την οποία ο Έλληνας νομοθέτης αποκαλεί «ανώτατη»,
διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες βασικών πτυχίων (ισότιμων δηλαδή τυπικά
προς τα bachelors όχι όμως, κατ' ανάγκην, και ουσιαστικά ισότιμων στη βά
ση της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου). Πιο συγκεκριμένα διακρίνουμε:
• Όλα τα πτυχία των TEI, τα οποία χορηγούνται μετά από φοίτηση επτά
εξαμήνων στην αίθουσα διδασκαλίας συν ένα εξάμηνο πρακτικής άσκη
σης στο λογιστήριο, το εργοτάξιο, το θερμοκήπιο, τη φάρμα, τη θάλασ
σα ή άλλον τόπο άσκησης ανάλογα με την ειδικότητα την οποία σπου
δάζει κάποιος.
• Μερικά πτυχία πανεπιστημίων για την απόκτηση των οποίων απαιτείται
φοίτηση τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών ακριβώς (π.χ. τα πτυχία οικονομι
κών επιστημών, μαθηματικών, φυσικής, φιλοσοφικής, νομικής, κλπ.).
• Μερικά άλλα πτυχία πανεπιστημίων και τα πτυχία των πολυτεχνείων
για την απόκτηση των οποίων απαιτείται φοίτηση πέντε ακαδημαϊκών
ετών (π.χ. τα πτυχία των γεωτεχνικών επιστημών, των πολυτεχνικών
επιστημών και της οδοντιατρικής).
• Τα πτυχία ιατρικής για την απόκτηση των οποίων απαιτείται φοίτηση
έξι ακαδημαϊκών ετών.
Η παραπάνω κατάσταση στην Ελλάδα είναι χαρακτηριστική όλων σχε
δόν των ευρωπαϊκών κρατών, μελών ή όχι (ακόμα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι όμως μια ανεπιθύμητη πλέον κατάσταση, γιατί εμποδίζει την κινητικό
τητα της εργασίας και δημιουργεί πολλές αδικίες, ιδιαίτερα σε άτομα που εί
ναι κάτοχοι τίτλων σπουδών ιδρυμάτων της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, όχι
όμως πανεπιστημιακού επιπέδου.
Οι κλίμακες ταξινόμησης, για τις οποίες κάναμε λόγο παραπάνω, απο
σκοπούν στο να αρθούν εμπόδια και αδικίες στη διακίνηση γνώσεων και εργα
ζομένων. Εντάσσονται στις προσπάθειες εναρμόνισης των εκπαιδευτικών συ
στημάτων τις οποίες άρχισε πρώτη η UNESCO και υποστήριξε εν συνεχεία ο
OECD και η Ευρωπαϊκή Ένωση (βλέπε Ενότητα 2.5.2.).
Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να ωριμάζει η ιδέα της εναρμό
νισης καταρχήν της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά παράλληλα και των άλ
λων επιπέδων. Οι διαδοχικές συναντήσεις των υπουργών Παιδείας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται ουσιαστικά για εκπλήρωση αυτού
του σκοπού: την εναρμόνιση δηλαδή των εκπαιδευτικών συστημάτων. Σταθμό
φαίνεται να έχει αποτελέσει η Διακήρυξη της Σορβόνης (Sorbonne Declaration
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1998) 32 και η προσυπογραφή αυτής της Διακήρυξης ένα έτος αργότερα στη
Μπολόνια από τους υπουργούς Παιδείας της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και
από τον Έλληνα υπουργό Παιδείας. Την συνάντηση της Μπολόνιας ακολού
θησαν συναντήσεις στην Αθήνα, στη Σαλαμάγκα της Ισπανίας, στην Πράγα
και τελευταία στο Μπέργεν της Νορβηγίας.
Δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε πόσες συναντήσεις θα χρεια
σθούν ακόμα μέχρι να ωριμάσουν τα εκπαιδευτικά πράγματα, καταρχήν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 (αλλά και σε όλες τις άλλες χώρες ακόμα εκτός)
για οριστικές θέσεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών-μελών και τη
θέση μέσα σε αυτά τα συστήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης ως υπο
συστήματος. Αναμφισβήτητα θα ακολουθήσουν αρκετές συναντήσεις. Για τη
χώρα μας δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ο αριθμός των συναντήσεων όσο η
ετοιμότητα μας να παρακολουθούμε ως Έλληνες αυτές τις συναντήσεις και
να προσαρμοζόμαστε στις θετικές εξελίξεις χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές ή
άλλες εθνικές ακροβασίες. Πάντως σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύ
θυνση είναι η πρόσφατη παρουσίαση ενός ευρωπαϊκού κανόνα μεταφοράς
εκπαιδευτικών πιστωτικών μονάδων (credits) γνωστού ως European Transfer
Credits System (ETCS).
2.5.6. Εκπαίδευση - Τίτλοι Σπουδών - Κοινοτικό Κεκτημένο
Συχνά αναφέρεται από πολλούς (δημοσιογράφους, πολιτικούς, νομικούς
στα δικαστήρια, αλλά και από αρκετούς δυστυχώς εκπαιδευτικούς) ότι το βα
σικό προϊόν των σχολείων είναι διπλωματούχοι, απολυτηριούχοι ή πτυχιούχοι.
Τούτο όμως στην κυριολεξία δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι τα διάφο
ρα άτομα για διαφορετικούς λόγους δεν υποβάλλονται στην ίδια διαδικασία
μάθησης. Στα λύκεια, για παράδειγμα, η διαδικασία αυτή είναι τριετής, στα
Ι ΕΚ διετής, στα TEI επτά εξάμηνα συν ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης, στα
πολυτεχνεία πενταετής, και στα Κέντρα Ελεύθερων Σπουδών η διάρκεια μπο
ρεί να είναι όση θέλουν ο διδάσκων και ο διδασκόμενος (συμφωνημένη διάρ-

32. Το ιστορικό της Διακήρυξης αυτής έχει ως εξής: Στις 25 Μαΐου 1998 οι
υπουργοί Παιδείας της Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας με την ευκαιρία εορτασμού των
800 ετών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης αναγνώρισαν με κοινή δήλωση (Sorbonne
Declaration 1998) την ανάγκη εναρμόνισης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για δι
ευκόλυνση της κινητικότητας των σπουδαστών από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και
των πτυχιούχων ως εργαζομένων αύριο από χώρα σε χώρα.
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κεια). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην προσλαμβάνουν όλα τα άτομα την ίδια
ποσότητα και ποιότητα γνώσεων. Για να μπορεί να γίνεται τούτο γνωστό στην
κοινωνία, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, τα άτομα εφοδιάζονται με τους
αντίστοιχους τίτλους σπουδών (πιστοποιητικά, απολυτήρια, πτυχία, διπλώμα
τα, ενδεικτικά, βεβαιώσεις ή όπως αλλιώς μπορεί να αποκαλούνται παραδο
σιακά κάποιοι τίτλοι). Οι τίτλοι σπουδών και τα άτομα που τους κατέχουν δεν
είναι αυτά καθεαυτό προϊόντα των σχολείων αλλά μέσα προσδιορισμού ενός
από τα προϊόντα τους, του πιο βασικού, το οποίο όπως είδαμε είναι η γνώση.
Για την άσκηση κάποιων επαγγελμάτων οι τίτλοι σπουδών δεν είναι απα
ραίτητοι. Ο λογοτέχνης, ο θεατρικός συγγραφέας, ο γλύπτης, ο ζωγράφος, ο
μουσικός, ο φιλόσοφος και αρκετοί άλλοι τέτοιοι επαγγελματίες δεν έχουν
ανάγκη του πτυχίου για να καταχωρηθούν στην κοινωνία ως τέτοιοι επαγγελ
ματίες. Το έργο τους αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για μια τέτοια επαγγελ
ματική καταχώρηση, όχι ο τίτλος σπουδών 3 3 .
Για την άσκηση όμως κάποιων άλλων επαγγελμάτων είναι συνήθως
απαραίτητοι όχι μόνον οι τίτλοι σπουδών αλλά, ενδεχομένως, η άδεια κάποιας
δημόσιας αρχής ή/και κάποιας επαγγελματικής οργάνωσης, η οποία, για να
έχει τέτοιο δικαίωμα, της το έχει παραχωρήσει, προφανώς, κάποιος νόμος.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής επαγγέλματα για την άσκηση των οποίων
είναι απαραίτητος ο τίτλος σπουδών και η άδεια, παράλληλα, κάποιας δη
μόσιας αρχής: του γιατρού, του πολιτικού μηχανικού, του φαρμακοποιού, του
λογιστή, του ηλεκτρολόγου, του μηχανοδηγού, του οδηγού επαγγελματικών
αυτοκινήτων και σειράς άλλων επαγγελμάτων.
Στην Ε.Ε. τα δικαιώματα άσκησης ενός επαγγέλματος, από χώρα σε χώ
ρα, διαφέρουν. Είτε διότι ο νομοθέτης αδίκησε μια κατηγορία επαγγελματιών
έναντι κάποιας άλλης, είτε διότι μια κατηγορία πτυχιούχων/διπλωματούχων,
έχοντας μεγαλύτερη συνδικαλιστική πολιτική ή/και κοινωνική δύναμη, ανά
γκασε τον νομοθέτη να μεροληπτήσει υπέρ αυτής και να της δώσει δικαιώ
ματα (λογιστή, μηχανικού, εργοδηγού ή άλλου επαγγελματία) που δεν έδωσε
σε κάποιους άλλους πτυχιούχους. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε
ότι οι νότιες χώρες της Ε.Ε. έχουν κρατήσει κλειστά αρκετά επαγγέλματα. Η
τάση όμως είναι τα κλειστά επαγγέλματα σταδιακά να πάψουν να είναι κλει-

33. Ο τίτλος σπουδών μπορεί να είναι απαραίτητος για τη συντεχνία στην
οποία μπορεί επίσης να θέλει να εισχωρήσει ένας τέτοιος επαγγελματίας. Αυτού του
είδους όμως επαγγελματίες, που έχουν ανάγκη των συντεχνιών για να επιβιώσουν,
μπορεί και να μην χρειάζονται.
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στά, ώσπου να εξισωθούν οι όροι ανοικτών και κλειστών επαγγελμάτων σε όλες
τις χώρες-μέλη, γεγονός που θα διευκολύνει μεταξύ άλλων και την κινη
τικότητα της εργασίας.
Στην Ελλάδα αδικημένους θεωρούν τους εαυτούς τους οι πτυχιούχοι
TEI έναντι των πτυχιούχων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και των πτυχιούχων αντί
στοιχων σχολών των πανεπιστημίων. Διεκδικούν για παράδειγμα οι πτυχιούχοι
κάποιων τμημάτων TEI τα δικαιώματα που έχουν οι πτυχιούχοι αντίστοιχων
τμημάτων των πολυτεχνείων (π.χ. πολιτικοί μηχανικοί), με το αιτιολογικό ότι
σε άλλες χώρες της Ε.Ε. (π.χ. Αγγλία) πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων, καί
τοι πήγαν στο πανεπιστήμιο για τρία μόνον έτη, έχουν τα δικαιώματα που
στην Ελλάδα έχουν μόνον οι πτυχιούχοι των πολυτεχνείων.
Οι τελευταίοι ανταπαντούν στους πτυχιούχους TEI (δια του TEE, ου
σιαστικά ενός από τα ισχυρότερα συντεχνιακά όργανα στη χώρα μας): «Πώς
είναι δυνατόν να περιμένουν ίσα επαγγελματικά δικαιώματα με εμάς, που
πήγαμε πέντε χρόνια στο πολυτεχνείο, οι πτυχιούχοι ΚΑΤΕΕ που πήγαν τρία
μόνον χρόνια σε κάποιο μη πανεπιστημιακό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και ισοτιμήθηκαν τα πτυχία τους με τα πτυχία TEI; Οι δε πτυχιούχοι TEI πώς
είναι δυνατόν να εξομοιωθούν με τους πτυχιούχους πολυτεχνείων (έστω και
αν ονομάσθηκαν τα TEI τελευταία και αυτά ανώτατα) όταν η εκπαίδευση τους
υπολείπεται κατά ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος;».
Η Ε.Ε. μπροστά σε τέτοιες συγκρούσεις - δηλαδή δικαίων και αδίκων δεν έρχεται ποτέ να λύσει εσωτερικές διαφορές κρατών-μελών. Ακολουθεί
έναν χρυσό, θα λέγαμε, κανόνα, αυτόν του κοινοτικού κεκτημένου (aquis communitaire), ο οποίος επιγραμματικά λέει τα εξής:
Όποιος έχει το δικαίωμα να ασκεί κάποιο επάγγελμα στη χώρα του
(π.χ. ο πολιτικός μηχανικός στην Ελλάδα) το έχει και σε όλες τις άλλες χώρες
της Ε.Ε., έστω και αν στις άλλες χώρες το επάγγελμα αυτό μπορεί να το
ασκούν πτυχιούχοι με περισσότερα ή λιγότερα έτη εκπαίδευσης. Αντίστροφα,
αν κάποιος στερείται του δικαιώματος άσκησης ενός επαγγέλματος στη χώρα
του (π.χ. ο πτυχιούχος TEI που στερείται του δικαιώματος να ενεργεί ως πο
λιτικός μηχανικός στην Ελλάδα) στερείται του δικαιώματος αυτού και στις άλ
λες χώρες της Ε.Ε., έστω και αν στις άλλες χώρες (π.χ. Αγγλία) το δικαίωμα
αυτό το έχουν πτυχιούχοι με λιγότερα έτη εκπαίδευσης από τους πτυχιού
χους TEI στην Ελλάδα.
Αν τούτο είχε γίνει σαφές τότε που αναβαθμίζονταν τα ΚΑΤΕΕ σε TEI,
η καταστρεπτική αντιπαλότητα των δύο κόσμων, TEI και πολυτεχνείων, που κρα
τάει για είκοσι και πλέον χρόνια, θα είχε αποφευχθεί. Θα είχαν δημιουργηθεί
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αγαθά αποτελέσματα και για τους δύο κόσμους. Αν τούτο δεν γίνει με ευ
κρίνεια σαφές σήμερα, προς όλες τις κατευθύνσεις, η αντιπαλότητα των δύο
κόσμων θα συνεχισθεί μέχρι να έρθει η λύση για την Ελλάδα απ' έξω. Δηλαδή
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο πρέπει να διευκρινισθεί ότι αυτή η επιζήμια αντιπαλότητα
αφορά μόνον τρεις ή τέσσερις ειδικότητες τεχνολογικές. Οι υπόλοιπες ειδικό
τητες στα TEI δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα επαγγελματικής αναγνώρισης.
Μάλιστα κάποιες ειδικότητες, όπως οι λογιστές των TEI, συχνά υπερτερούν
στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με αντίστοιχες ειδικότητες πανεπιστημίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3.1. Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο δίνουμε μία συνοπτική εικόνα της ελληνικής εκπαί
δευσης, κυρίως ποσοτική, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των αρμόδιων εθνι
κών πηγών. Δηλαδή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), του
Υπουργείου Παιδείας, και άλλων έγκυρων πηγών. Όπου είναι δυνατόν, ενισχύ
ουμε την εικόνα και με κάποια ποιοτικά στοιχεία. Αυτή η συνολική εικόνα εκτι
μούμε ότι είναι ωφέλιμη και απαραίτητη για τον αναγνώστη αυτής της εργα
σίας, η οποία επικεντρώνεται σε μέρος μόνον της συνολικής, θ α ξεκινήσουμε
την παρουσίαση της υπόψη συνολικής εικόνας αμέσως παρακάτω, με την τυ
πική εκπαίδευση (formal education) και θα την ολοκληρώσουμε με την άτυπη
εκπαίδευση (informal education).
3.2. Η Εικόνα της Τυπικής Εκπαίδευσης
Η τυπική εκπαίδευση, με αφετηρία το έτος 1958 που το Υπουργείο Παι
δείας επέδειξε για πρώτη φορά ενδιαφέρον και για την επαγγελματική εκπαί
δευση, έχει περιλάβει μέχρι σήμερα τις εξής εκπαιδευτικές μονάδες:
Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα εξατάξια δημοτικά σχολεία.
Τα νηπιαγωγεία, επειδή η φοίτηση σε αυτά είναι προαιρετική, δεν θεωρούνται
μονάδες της τυπικής εκπαίδευσης. Έχουν όμως αρκετές ομοιότητες με τα δη
μοτικά σχολεία, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που αναφέρονται σχε
δόν πάντοτε στις εθνικές και τις διεθνείς στατιστικές.
Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μονάδες της τυπικής εκπαί
δευσης υπήρξαν:
• Τα εξατάξια γυμνάσια μέχρι το 1964, παράλληλα και προς έναν πολύ
μικρό αριθμό μέσων εμπορικών σχολών που λειτουργούσαν πριν το
1958 στα μεγάλα αστικά κέντρα.
• Οι κατώτερες τεχνικές-επαγγελματικές σχολές (ΤΕΣ) του Ν. 3971/1959
για τελειόφοιτους δημοτικού που λειτούργησαν ως διετούς φοιτήσεως
ημερήσιες σχολές μέχρι το 1976 34 .
34. Με τις σχολές αυτές ισοτιμήθηκαν και κάποιες αντίστοιχες σχολές για τε
λειόφοιτους δημοτικού, εποπτείας άλλων υπουργείων. Ειδικότερα, ισοτιμήθηκαν ως κα62
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Οι μέσες τεχγικές-επαγγελματικές σχολές του Ν. 3971/1959, γνωστές πε
ρισσότερο ως σχολές εργοδηγών, επίσης για τελειόφοιτους κατώτερων
ΤΕΣ και για κατόχους ενδεικτικών τρίτης τάξης εξαταξίου γυμνασίου,
μετά δε την ίδρυση των τριταξίων γυμνασίων και για τελειόφοιτους του
σχολείου τούτου (λειτούργησαν μέχρι το 1976 που καταργήθηκαν)35.
Τα τριτάξια γυμνάσια, τα οποία ιδρύθηκαν το 1964, μετά την κατάργηση
των εξαταξίων γυμνασίων, και συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι σήμερα.
Τα τριτάξια λύκεια γενικής εκπαίδευσης (ΓΛ), τα οποία ιδρύθηκαν το
1964 και λειτούργησαν μέχρι το 1998.
Οι τεχνικές-επαγγελματικές σχολές του Ν. 576/1977 (γνωστές ως ΤΕΣ
νέου τύπου) για τελειόφοιτους τριταξίου γυμνασίου, οι οποίες λειτούρ
γησαν μέχρι το 1998.
Τα τεχνικά-επαγγελματικά λύκεια (ΤΕΛ) του Ν. 576/1977, τα οποία
πήραν τη σκυτάλη από τις καταργηθείσες με τον ίδιο νόμο σχολές ερ
γοδηγών και λειτούργησαν μέχρι το 1998.
Τα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια (ΕΠΛ), τα οποία ιδρύθηκαν το 1985 και
λειτούργησαν μέχρι το 1998.
Τα ενιαία λύκεια (ΕΛ) και τα τεχνικά-επαγγελματικά εκπαιδευτήρια
(TEE), τα οποία ιδρύθηκαν το 1998 (στη θέση αντίστοιχα των ΓΛ και
των ΤΕΣ, ΤΕΛ, ΕΠΛ) και συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι σήμερα
(Ιούνιο 2006).
Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η τυπική εκπαίδευση έχει περι
τις εξής μονάδες:
Τις παιδαγωγικές ακαδημίες, τις σχολές νηπιαγωγών, τις ακαδημίες σω
ματικής αγωγής και τις σχολές οικιακής οικονομίας μέχρι το 1985 ως
μονάδες της ανώτερης γενικής εκπαίδευσης 36 .

τώτερες επαγγελματικές σχολές (οι οποίες λειτουργούσαν ήδη και πριν το 1959) οι
εξής σχολές: Οι εσπερινές σχολές του ΟΑΕΔ, γνωστές περισσότερο ως σχολές μα
θητείας, για διάκριση από τις ταχύρρυθμες σχολές και τα προγράμματα του ίδιου ορ
γανισμού και ένας περιορισμένος αριθμός σχολών των υπουργείων Υγείας-Πρόνοιας,
Γεωργίας, Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης.
35. Με τις σχολές αυτές ισοτιμήθηκαν και οι αντίστοιχες σχολές των υπουρ
γείων Εμπορικής Ναυτιλίας, Εθνικής Οικονομίας, Πολιτισμού και Γεωργίας, οι οποίες
λειτουργούσαν ήδη και πριν το 1959.
36. Οι μονάδες αυτές είχαν αρχίσει να λειτουργούν πριν το 1959. Το 1985 οι
τρεις πρώτες αναβαθμίσθηκαν σε μονάδες (τμήματα) πανεπιστημίων, η δε τελευταία
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•

Τις διετούς φοιτήσεως σχολές υπομηχανικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης
ως παραρτήματα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Αρι
στοτελείου Πανεπιστημίου αντίστοιχα 37 .
• Τα δημόσια Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης (KATE) από το
1970 και αργότερα τα δημόσια επίσης Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) μέχρι το 1984.
• Τις ισότιμες με τα ΚΑΤΕΕ ανώτερες ιδιωτικές τεχνικές-επαγγελματικές
σχολές 38 .
• Τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (TEI), τα οποία ιδρύθηκαν το
1984 και συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι σήμερα.
• Τις ισότιμες προς τα ΚΑΤΕΕ ή τα TEI σχολές εποπτείας των υπουρ
γείων Εμπορικής Ναυτιλίας (σχολές αξιωματικών εμπορικού ναυτικού),
Πολιτισμού (σχολές της Κρατικής Σκηνής), Τουρισμού (σχολές ξενα
γών, κ.ά.) και Υγείας-Πρόνοιας (σχολές νοσηλευτών, προϊσταμένων
αδελφών, κ.ά.).
• Τις πανεπιστημιακού επιπέδου ανεξάρτητες σχολές (Ανώτατη Σχολή
Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, Ανώτατη Γεωπονική Σχολή
Αθηνών, Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και τις Ανώτα
τες Σχολές Βιομηχανικών Σπουδών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης), οι ο
ποίες ονομάστηκαν το 1988 πανεπιστήμια (προφανώς για να μην εξαι
ρούνται του κανόνα της ομοιομορφίας καθ' άπασαν την χώρα για τον
οποίο κάνουμε λόγο στο Κεφάλαιο 7).
• Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Ανώ
τατη Σχολή Καλών Τεχνών, και τέλος
• Τα πανεπιστήμια (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, κλπ.).
Στοιχεία του Πίνακα 1 φανερώνουν ότι το έτος 2003/2004 οι διδασκό
μενοι (μαθητές και φοιτητές όλων των κατηγοριών και επιπέδων) στις 15.607
διδακτικές μονάδες της τυπικής εκπαίδευσης προσέγγιζαν τα δύο εκατομμύ-

σε πανεπιστήμιο (χαροκόπειο), επειδή ούτε τα TEI ούτε τα πανεπιστήμια ήθελαν να
την εντάξουν ως τμήμα έστω στις σχολές τους. Σήμερα το πανεπιστήμιο τούτο έχει
χορηγήσει και τα πρώτα διδακτορικά.
37. Ιδρύθηκαν το 1958 με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (1053/1958) για
τελειόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λειτούργησαν μέχρι το 1973.
38. Αυτές οι σχολές (Προμηθέας, Λαμιακή, κ.ά.) προϋπήρξαν των ΚΑΤΕ/ΚΑΤΕΕ
και κάλυπταν πολύ ικανοποιητικά το κενό. Λειτούργησαν μέχρι το 1985, έτος κατά το
οποίο ενσωματώθηκαν στα αναβαθμισθέντα ΚΑΤΕΕ σε TEI.
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pia (για την ακρίβεια ήταν 1.825.346 άτομα), ενώ οι διδάσκοντες (νηπιαγωγοί,
δάσκαλοι, καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης) ήταν 161.493 άτομα 39 . Είκοσι έτη ενωρίτερα (1981/1982) τα αντί
στοιχα μεγέθη ήταν: 17.283 οι διδακτικές μονάδες, 89.435 οι διδάσκοντες και
1.931.441 οι διδασκόμενοι. Για μια περισσότερο αναλυτική εικόνα παραπέ
μπουμε σε άλλη μελέτη του ΚΕΠΕ40 απ' όπου και μεταφέρουμε εδώ τον Πίνακα
1, στον οποίο προσθέτουμε, συγκριτικά, τα πιο πρόσφατα στοιχεία του έτους
2003/2004. Εκτιμώντας τα συνολικά μεγέθη αυτού το Πίνακα, παρατηρούμε ότι
μέσα σε μια εικοσαετία μειώθηκαν κατά 1.680 περίπου οι εκπαιδευτικές μο
νάδες, κατά 106 χιλιάδες οι διδασκόμενοι, ενώ αυξήθηκαν κατά 72 χιλιάδες
περίπου οι διδάσκοντες, με αποτέλεσμα βελτίωση της αναλογίας διδασκόντων/
διδασκόμενους από 21,6 σε 11,3. Αυτή η αναλογία αλλά και οι επιμέρους ανα
λογίες είναι πολύ ικανοποιητικές, σε σημείο ώστε να θεωρούνται πολύ αδύνατα
τα επιχειρήματα όσων ζητούν από το Δημόσιο να διορίζει, ως εργοδότης, όλο
και περισσότερους εκπαιδευτικούς. Το πρόβλημα δεν είναι ο συνολικός αριθμός
των εκπαιδευτικών αλλά η αναποτελεσματική χωροταξική κατανομή τους.
Αιτήματα για περισσότερους εκπαιδευτικούς καταγράφονται κάθε χρό
νο αρκετά, κυρίως από γονείς μαθητών ακριτικών, νησιωτικών και υποβαθμι
σμένων περιοχών. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές υπάρχει όχι γιατί δεν
έχουν γίνει, σε εθνικό επίπεδο, οι κατάλληλοι διορισμοί, αλλά επειδή η συμπε
ριφορά του Δημοσίου ως εργοδότη δεν είναι αυτή που μεγιστοποιεί το δημό
σιο συμφέρον. Ενώ το Δημόσιο διορίζει για να καλύψει επισημαινόμενες κάθε
φορά ανάγκες (από γονείς, συνδικαλιστές, τοπικούς παράγοντες και πολιτι
κούς), πολύ σύντομα έρχεται και παραβιάζει τους δικούς του κανόνες. Κά
ποιοι από τους πρωτοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, πριν καλά-καλά αναλά
βουν καθήκοντα στις οργανικές τους θέσεις, φροντίζουν να πάρουν απόσπα
ση στο εθνικό κέντρο με τις υπογραφές υπουργών και υφυπουργών.

39. Στα παραπάνω συνολικά μεγέθη συνυπολογίζουμε και την προσχολική
αγωγή. Η τελευταία, ωστόσο, επειδή η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι προαιρετική,
δεν αποτελεί στην πραγματικότητα μέρος της τυπικής εκπαίδευσης. Ο λόγος που συ
νυπολογίζουμε στην εικόνα που δίνουμε και την προσχολική αγωγή είναι γιατί στη
συντριπτική της πλειοψηφία (96% περίπου) παρέχεται σε μονάδες του Δημοσίου, οι
οποίες λειτουργούν στη βάση του ίδιου θεσμικού πλαισίου που λειτουργούν και τα
δημοτικά σχολεία (Ν. 1566/1985).
40. Βλέπε Κάρμας, Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000, έ.α., σσ.
40-47.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Εκπαιδευτικές Μονάδες, Διδάσκοντες, Διδασκόμενοι και Πτυχιούχοι
τα Έτη 1981/82, 1993/94 και 2003/04
1981/82
Επίπεδα Εκπαίδευσης

Αριθμός

2003/04

1993/94

%

Αριθμός

Δημόσιος
Τομέας

%

Αριθμός

%
Δημόσιος
Τομέας

Δημόσιος
Τομέας

1. Προσχολική Αγωγή
Νηπιαγωγεία

4.752

Νηπιαγωγοί
Νήπια

6.146

93,3
91,2
90,2

5.559
8.084
134.322

97,6
97,1

5.722
10.992

95,6

140.535

901.209

95,1
93,0
93,2

7.376
39.821
744.542

94,5
93,4
92,7

5.955
54.131
655.369

147.128

94,8

138.588

93,6

1.493
20.070

1.857

95,1

448.935

92,0
92,4
96,2

29.459
443.641

128.000

96,3

134.744

1.113

91,8

15.970
285.216

142.520

98,0
97,9
96,6

2. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Δημοτικά Σχολεία
Δάσκαλοι
Μαθητές
Πτυχιούχοι/Απολυθέντες

9.551
33.971

93,5
93,8
92,6

-

-

3. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
α. Γυμνάσια
Καθηγητές
Μαθητές
Πτυχιούχοι/Απολυθέντες
jS. Λύκεια
Καθηγητές
Μαθητές
Πτυχιούχοι/Απολυθέντες

95,5

1.963
35.677

93,6
95,0
94,4

327.475

1.548

96,0
95,5
90,2

92,8
96,0

28.243
392.335

89,9
92,4

22.359
236.926

77.976

94,8

87.351

94,7

-

-

241

70,1
69,7
65,3

265

78,9

3.813
28.998

3.532
40.603

81,6
88,4

7.387

71,8

5.865

84,0

-

-

-

-

1.279

90,1
92,1
92,0

y. Τεχνικές Επαγγελματικές
Σχολές
Καθηγητές
Μαθητές
Πτυχιούχοι/Απολυθέντες
δ. Τεχνικά Επαγγελματικά
Εκπαιδευτήρια
Καθηγητές
Μαθητές
Πτυχιούχοι/Απολυθέντες

-

-

-

-

635
16.567

89,6
97,9

143.170

96,5

-

-

4. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση*
α. Πανεπιστήμια
Καθηγητές
Φοιτητές
Πτυχιούχοι

13

18

19

4.489

100,0
100,0

9.354

100,0

87.476
13.921

100,0
100,0

109.335
δ.υ.

100,0
100,0
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11.079
175.597

-

100,0
100,0
100,0

-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συνέχεια)
1981/82
Επίπεδα Εκπαίδευσης

Αριθμός

1993/94

%
Δημόσιος
Τομέας

β. TEI

13
5.427

Καθηγητές
Φοιτητές
Πτυχιούχοι
γ. Λοιπά Ιδρύματα
Καθηγητές
Φοιτητές
Πτυχιούχοι
5. Σύνολο Ιδρυμάτων
Σύνολο Διδασκόντων
Σύνολο Διδασκομένων
Αναλογία Διδασκόμενοι/
Διδάσκοντες
Αναλογία Διδασκόμενοι/
Εκπ. Ιδρύματα

Αριθμός

120

77.928
δ.υ.
44

2003/04

%
Δημόσιος
Τομέας

Αριθμός

100,0

14

100,0
100,0

10.925
141.559

100,0
47,7

20
432

3.683
δ.υ.

60,1
82,5

4.711

17.283

16.685

δ.υ.

89.435
1.931.441

124.524
1.946.389

162.162
1.825.364

21,6

15,6

11,3

112,8

116,7

117,0

10.403

77,5
97,0
93,0
94,2

100,0
100,0
100,0

100,0

607

3.110
37.087

%
Δημόσιος
Τομέας

100,0
100,0
100,0

15.607

Πηγή: Κ. Κάρμας, Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000, ΚΕΠΕ, Αθήνα 1995, Πίνακας 1. Στις
υποσημειώσεις του πίνακα αυτού παραπέμπουμε για μια αναλυτικότερη παρουσίαση αρκετών με
γεθών του παρόντος καθώς και αρκετές λεπτομέρειες μεγεθών που δημοσιεύονται για πρώτη
φορά. Για τα στοιχεία του 2003/04 βλέπε ΕΣΥΕ, Στατιστική Εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευ
τεροβάθμιας, τριτοβάθμιας), Αθήνα, 2004. Τα στοιχεία για τις τεχνικές-επαγγελματικές σχολές,
αυτού του έτους αντιστοιχούν σε στοιχεία για τα TEE.
* Τα στοιχεία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αντιστοιχούν στο έτος 2003/04 αλλά στο 2002/03.
(δ.υ.=δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία στην πηγή απ' όπου αντλήσαμε όλα τα άλλα στοιχεία).

Το πρόβλημα των αποσπάσεων, όχι μόνον των πρωτοδιοριζομένων αλ
λά και αρκετών παλαιών, πιστεύεται ότι είναι ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα
της ελληνικής εκπαίδευσης, που το δημιουργεί και το καλλιεργεί μια κακώς
νοούμενη πολιτική απασχόλησης στον δημόσιο τομέα. Βέβαια οι αποσπασμέ
νοι δεν αποτελούν την πλειοψηφία. Αποτελούν μια μειοψηφία, ωστόσο όμως
μια πολύ δυναμική μειοψηφία, η οποία πολύ δύσκολα επιστρέφει στην αίθου
σα διδασκαλίας. Το πρόβλημα δε τούτο των αποσπασμένων γίνεται πολύ σο
βαρότερο αν λάβουμε υπόψη ότι καταγράφονται, εθνικολογιστικά, οι δαπάνες
για τις αμοιβές τους. Με βάση τις οργανικές θέσεις των αποσπασμένων, οι
αμοιβές τους καταγράφονται ότι γίνονται εις όφελος της πρωτοβάθμιας και
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (των σχολείων δηλαδή από τα οποία απο67

σπώνται). Στην πραγματικότητα όμως, ωφελούνται από τις υπηρεσίες των απο
σπασμένων άλλοι. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Η Δημόσια Διοίκηση για τους αποσπασμένους σε υπηρεσίες της Κεν
τρικής Διοίκησης (Υπουργείο Παιδείας ή άλλα υπουργεία).
• Οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Παιδείας δημόσιοι οργανισμοί (Παι
δαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΕΚ, ΟΣΚ, ΚΕΕ, κλπ.).
• Τα πολιτικά γραφεία για όσους εκπαιδευτικούς αποσπώνται σε πολιτι
κά κόμματα και σε γραφεία υπουργών και βουλευτών.
• Η Περιφερειακή Διοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση για όσους εκπαι
δευτικούς αποσπώνται σε αυτές.
• Τα πανεπιστήμια για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται σε αυτά
χωρίς σοβαρό λόγο. Χωρίς δηλαδή να είναι μεταπτυχιακοί σπουδα
στές, κάνοντας χρήση της εκπαιδευτικής άδειας την οποία δικαιούνται.
Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε με διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία την
έκταση του προβλήματος των αποσπασμένων εκπαιδευτικών41. Επειδή όμως
πολλά λέγονται ή γράφονται, πιστεύουμε ότι είναι καιρός το Υπουργείο Παι
δείας να δει σύντομα το θέμα αυτό με τη δέουσα σοβαρότητα. Να μετράει
δηλαδή κάθε φορά τους αποσπασμένους και να απολογείται ως εργοδότης
σε ποιο «εργοτάξιο» έχει στείλει τους υπαλλήλους του (εκπαιδευτικούς), να
κάνουν τι και για ποιον. Αν πλεονάζουν για την αίθουσα διδασκαλίας και για
το εργαστήριο πρακτικής εφαρμογής και άσκησης, ας τους στείλει στα σπίτια
των μαθητών τα απογεύματα και τα βράδια (γιατί όχι;) να αξιολογήσουν επι
τόπου ανάγκες και καταστάσεις των μαθητών του σχολείου τους. Ή ας τους
προσλάβει όχι με την υπόσχεση να ανεβαίνουν στην έδρα ως διδάσκοντες,
αλλά με την υποχρέωση να ασκούν υποστηρικτικά καθήκοντα εξίσου σημαντι
κά προς τα διδακτικά, πολλές δε φορές και σημαντικότερα. Για παράδειγμα,
ως επόπτες στα αναγνωστήρια των ολοήμερων σχολείων, υπεύθυνους εργα
στηρίων των θετικών και των θεωρητικών μαθημάτων, χειριστές και φροντι
στές πολύπλοκων και ευαίσθητων εκπαιδευτικών ή άλλων απαραιτήτων σχο-

41. Αν είναι αλήθεια και σήμερα αυτό που έχει δηλώσει στα μέσα της δεκαε
τίας του 1990 σε σχετική εκπομπή της τηλεόρασης πρώην ευρωβουλευτής και πρώην
νομάρχης γειτονικού νομού στην Αττική, ότι δηλαδή το 1Λ περίπου των εκπαιδευτικών
του νομού του ήταν αποσπασμένοι στην Αττική, χωρίς ο ίδιος να μπορεί να τους ανα
καλέσει ούτε να διορίσει στις θέσεις τους άλλους για να ικανοποιήσει δίκαια παρά
πονα προς αυτόν αγανακτισμένων γονέων, τότε το πρόβλημα των αποσπάσεων είναι
πράγματι πολύ σοβαρό.
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λικών οργάνων τεχνολογικής αιχμής. Σε τελική δε ανάλυση, ας συνεκτιμήσουν
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Δημόσιο, πλεονάζοντες και μη πλεονάζοντες δια
των συνδικαλιστικών τους οργάνων, άλλοι φορείς του Δημοσίου και της τοπικής
αυτοδιοίκησης που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη τους πλεονά
ζοντες από ό,τι η εκπαίδευση) στο τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν καλύτε
ρα οι πλεονάζοντες εδώ και οι ελλείποντες εκεί, για τον μισθό που παίρνουν.
3.3. Η Εικόνα της Άτυπης Εκπαίδευσης
Τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, τα φροντιστήρια υποψηφίων τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης, τα κέντρα ελεύθερων σπουδών, τα κέντρα επαγγελμα
τικής κατάρτισης, οι σχολές επιμόρφωσης κάθε κατηγορίας εργαζομένων στον
δημόσιο τομέα (εκπαιδευτικών, εφοριακών, δικαστικών, άλλων), η Σχολή Δη
μόσιας Διοίκησης, οι σχολές οδηγών, οι ταχύρρυθμες σχολές του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα κέντρα γεωργικών εφαρμο
γών (ΚΕΓΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, είναι μερικές από τις μονάδες της άτυ
πης εκπαίδευσης, οι πιο γνωστές στο ευρύτερο κοινό. Δεν είναι όμως οι μό
νες. Από σχετική αναλυτική μελέτη του ΚΕΠΕ για ολόκληρο το εκπαιδευτικό
σύστημα της χώρας, τυπικό και άτυπο, διαπιστώνουμε ότι:
«η άτυπη εκπαίδευση στην Ελλάδα - για την οποία το κρατικό ενδια
φέρον έχει γίνει όλο και περισσότερο έντονο την τελευταία 15ετία (και
τούτο γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ πιο ουσιαστική από
κάποιες άλλες μορφές τυπικής εκπαίδευσης, για μερικές τουλάχιστον
κατηγορίες ατόμων) - παρέχεται σε ένα αρκετά πλατύ δίκτυο δημοσίων
και ιδιωτικών εκπαιδευτικών μονάδων, με περισσότερο γνωστές αυτές
που αναφέρθηκαν παραπάνω»42.
Μια συνοπτική παρουσίαση του προαναφερθέντος δικτύου, με ταξι
νόμηση όλων των γνωστών εκπαιδευτικών μονάδων ή/και προγραμμάτων της
άτυπης εκπαίδευσης το 1985, γίνεται στον Πίνακα 2 4 3 , με τις απαραίτητες ανα
φορές σε υποσημείωση, ώστε να είναι επίκαιρος και σήμερα (2006).
Από τις εκπαιδευτικές μονάδες του Πίνακα 2 μερικές λειτουργούν σε
όλους τους νομούς της χώρας, κάποιες άλλες όμως τις βρίσκει κανείς μόνον

42. Βλέπε Κάρμας, Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000, έ.α., σ. 47.
43. Βλέπε περισσότερα για αυτή την ταξινόμηση εις CA. Karmas and S.N. Paleokrassas, Costs and Financing of Vocational Education and Training in Greece, The
European Center for the Development of Vocational Training, Berlin, 1985.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Άτυπη Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Κατηγορίες, Είδη και Φορείς Υλοποίησης
Άτυπων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τ ο 1985 (και τ ο 2006*)
1. Συνεχής Εκπαίδευση (Continuous Education)
1.1. Συνεχής Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων (Adult's Further Education
and Training)
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης
Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας
Εργατική Εστία
Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας
Χριστιανική Ένωση Νέων και Νεανίδων
Ερυθρός Σταυρός
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΚΕΜΕΤΕ)

1.2. Επαγγελματική Κατάρτιση
1.2.1. Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας
1.2.2. Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
(ΕΟΜΜΕΧ)
1.2.3. Επαγγελματικά Επιμελητήρια
1.2.4. Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές
1.2.5. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΚΕΜΕΤΕ)
1.2.6. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών
(ΠΑΣΕΓΕΣ)
1.2.7. Βιομηχανία (Training by Industry)
2. Βασική Κατάρτιση (Αρχική Κατάρτιση και Επιμόρφωση)
2.1. Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση-Κατάρτιση (Accelerated Training)
2.1.1. Κέντρα Ταχύρρυθμης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
2.1.2. Κέντρα Γεωργικών Εφαρμογών (ΚΕΓΕ)
2.1.3. Ιδιωτικά Κέντρα Ελεύθερων Σπουδών
2.1.4. Σχολές Κατάρτισης Ολυμπιακής Αεροπορίας
2.1.5. Σχολές Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)
2.1.6. Προγράμματα Κατάρτισης Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος
2.1.7. Σχολές Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (EOT)
2.1.8. Προγράμματα Κατάρτισης Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους (Σχο
λές ΣΕΚ)
2.1.9. Προγράμματα Κατάρτισης Ελληνικών Ταχυδρομείων (Σχολές ΕΛΤΑ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (συνέχεια)

2.2. Μεγαλύτερης Διάρκειας (από την ταχύρρυθμη) Εκπαίδευση-Κατάρτιση
(Longer Duration Training)
2.2.1. Σχολές Ιεροψαλτών Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος
2.2.2. Σχολές Αγιογράφων Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος
2.2.3. Εσπερινές Σχολές Μουσικής
2.2.4. Σχολές Τουριστικών Οδηγών (Tourist Guides Schools)
3. Λοιπά Προγράμματα Κατάρτισης (κυρίως για Δημοσίους Υπαλλήλους)

3.1. Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
3.2. Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ)
3.3. Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ)
3.4. Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ)
4. Αταξινόμητα Προγράμματα ή/και Σχολές
4.1. Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
4.2. Φροντιστήρια Υποψηφίων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης TEI ή ΑΕΙ (University
Private Preparatory Centers)
4.3. Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα (University Public Preparatory
Centers)
4.4. Σχολές Οδηγών
4.5. Αθλητικά Σωματεία (επαγγελματικά)
4.6. Πολιτιστικά Κέντρα και Σωματεία
4.7. Διάφορα Στρατιωτικά Προγράμματα
Πηγή: Μετάφραση από αντίστοιχο πίνακα στην αγγλική εις C.A. Karmas and S.N. Paleokrassas, Costs
and Financing of Vocational Education and Training in Greece, The European Center for the
Development of Vocational Training, Berlin, 1985.
* Στον πίνακα αυτόν του 1985 για να είναι επίκαιρος σήμερα (2006) πρέπει: (α) Να προστεθούν: τα
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που είναι μονάδες αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευ
σης, τις οποίες πιστοποιεί και εποπτεύει ο OEEK, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (KEK) που
είναι μονάδες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης/κατάρτισης του ιδιωτικού κυρίως τομέα και της τοπικής
αυτοδιοίκησης, τις οποίες πιστοποιεί και εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας, τα Περιφερειακά Επι
μορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) που είναι μονάδες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης/επιμόρφωσης των εκπαι
δευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και τα λογισμικά προγράμματα
διαφόρων εθνικών και πολυεθνικών εταιρειών λογισμικού, (β) Να διαγραφούν, επειδή έπαψαν να λει
τουργούν, τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΕΛΚΕΠΑ, οι Σχολές Επιμόρφωσης Λει
τουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ), οι Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
(ΣΕΛΜΕ) και τα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα. Και (γ) να μετονομασθούν τα προ
γράμματα της ΣΕΛΕΤΕ σε προγράμματα επιμόρφωσης της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
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στο κέντρο ή σε πολύ λίγους νομούς. Στοιχεία για μια συνολική εικόνα της
άτυπης εκπαίδευσης στη χώρα μας υπάρχουν αρκετά, αλλά ποτέ δεν έχουν
αξιοποιηθεί κατάλληλα για μια αξιόπιστη τέτοια εικόνα (συνολική). Στη μελέτη
του ΚΕΠΕ, απ' όπου έχουμε αντλήσει τα περισσότερα στοιχεία αυτού του κε
φαλαίου, αναφέρονται τα εξής για την απουσία της υπόψη συνολικής εικόνας:
«Δύο είναι κατά βάση οι λόγοι που έχουν σταθεί εμπόδιο σε μία πα
ράλληλη προς την τυπική εκπαίδευση συνολική ετήσια ποσοτική πα
ρουσίαση και της άτυπης εκπαίδευσης. Πρώτον, η ανομοιογένεια των
εκπαιδευτικών μονάδων της άτυπης εκπαίδευσης και η δυσκολία την
οποία συνεπάγεται αυτή η ανομοιογένεια για την εξεύρεση ενός κοινού
τρόπου (μέτρου) προσδιορισμού. Και, δεύτερον, η απουσία ενός κεντρι
κού φορέα στη χώρα μας με αποστολή το συντονισμό της όλης εκπαι
δευτικής δραστηριότητας (τυπικής και άτυπης ή έστω της άτυπης μό
νον) και την αναζήτηση κατ' ακολουθίαν του επιθυμητού κοινού τρόπου
(μέτρου) προσδιορισμού»44.

44. Βλέπε Κάρμας, Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000, έ.α., σ. 50.
Στην ίδια μελέτη στις σελίδες 51-54 βλέπε περισσότερα: (α) για μία συνολική εικόνα
της επαγγελματικής εκπαίδευσης (δηλαδή τυπικής και άτυπης μαζί) στη βάση του
κοινού παρονομαστή «δραχμές» {που δαπανήθηκαν για χάρη της} το 1984, (β) για τον
εμπλουτισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τα Ι ΕΚ και (γ) για τις ομοιότητες των
Ι ΕΚ (που είναι μονάδες της άτυπης εκπαίδευσης) με μονάδες της τυπικής εκπαίδευ
σης, καθώς και για τους κινδύνους που εγκυμονούν αυτές οι ομοιότητες για την ου
σιαστική θέση των Ι ΕΚ στο εκπαιδευτικό μας σύστημα στο μέλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
4.1. Εισαγωγή
Λύκειον, στην αρχαιότητα (397 π.Χ.) ονομάσθηκε ένας περίβολος με
γάλων δένδρων και πλούσιας βλάστησης, αφιερωμένος στον Λύκειο Απόλλωνα
θεόν του φωτός, εις τον οποίο εκπαιδεύονταν οι νέοι στις στρατιωτικές τέχνες
και στην ιππασία πριν στρατολογηθούν ως ιππείς.
Γυμνάσιον, την ίδια εποχή, ήταν ο τόπος στον οποίο γύμναζαν οι νέοι
σώμα και πνεύμα, για αρμονική συνύπαρξη αυτών των δύο στοιχείων της προ
σωπικότητας ενός ατόμου, στη βάση της αδιαμφισβήτητης, από τότε μέχρι και
σήμερα, αρχής γνωστής ως «νους υγιής εν σώματι υγιεί».
Αργότερα μαθαίνουμε από τον ιστορικό Ξενοφώντα ότι στον ίδιο τόπο
(περίβολο) γίνονταν στρατιωτικές και γυμναστικές ασκήσεις των νέων, οπότε
οι όροι «λύκειον« και «γυμνάσιον» ταυτίστηκαν 45 . Αυτό το περιβάλλον, φυσικό
και ανθρώπινο, προσέλκυσε αρκετούς φιλόσοφους μεταξύ των οποίων και τον
Αριστοτέλη ο οποίος ίδρυσε πρώτος Σχολή, τη γνωστή των Περιπατητών.
Στη νεοελληνική ιστορία ο όρος «λύκειον» απαντάται για πρώτη φορά
το 188646, εγκαταλείπεται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, και επανεμφανί
ζεται αμυδρά το 1964 και ουσιαστικά το 1976, όταν ολοκληρώθηκε από τον
Γεώργιο Ράλλη η σημαντικότερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της χώρας μας 47 .
45. Στη βάση αυτής της πρακτικής οι Ευρωπαίοι, την περίοδο της Αναγέννη
σης, και οι Νεοέλληνες, σήμερα, ονόμασαν βασικές σχολικές μονάδες της δευτεροβάθ
μιας εκπαίδευσης γυμνάσιον (gymnasion) ή λύκειον (lykeion), χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι το ένα σχολείο ιεραρχικά προηγείται - πρέπει να προηγείται - του άλλου. Παρα
δείγματος χάριν, το λύκειον να έπεται ιεραρχικά του γυμνασίου, όπως συμβαίνει σήμε
ρα στην Ελλάδα. Θα μπορούσε κάλλιστα να συμβαίνει και το αντίθετο. Αν δηλαδή ο
νομοθέτης επέλεγε να ονομάσει «λύκειον» το τριτάξιο γυμνάσιο του Ν. 1566/1984, και
«γυμνάσιον» το «τριτάξιο λύκειο» του ίδιου νόμου. Αρκεί να αναφερθεί ότι στην ιστορία
της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης κάποιες χώρες ονομάζουν (ονόμασαν στο παρελθόν) «λύ
κειον» ένα σχολείο για νέους το οποίο άλλες χώρες το ονόμασαν «γυμνάσιον».
46. Τότε (1886) ιδρύθηκε με κληροδότημα του Βαρβάκη το ομώνυμο σχολείο
το οποίο ονομάσθηκε λύκειον με δύο κατευθύνσεις: τη θεωρητική και την πρακτική.
47. Πρόκειται για τη μεταρρύθμιση την οποία άρχισε ο πολιτικός Γεώργιος Πα
πανδρέου το 1964/65 - με θεωρητικό εμπνευστή τον Ευάγγελον Παπανούτσο - ανέ73

Με τη μεταρρύθμιση αυτή τέμνεται στη μέση το μέχρι τότε γνωστό
εξατάξιο γυμνάσιο: στο τριτάξιο γυμνάσιο και στο τριτάξιο λύκειο. Ταυτόχρο
να επεκτείνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση από έξι σε εννέα έτη γενικής
εκπαίδευσης (συμπεριέλαβε δηλαδή και το τριτάξιο γυμνάσιο). Παράλληλα, ει
σάγεται η δημοτική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Έτσι, με την
ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που προαναφέραμε, μετά την
υποχρεωτική εκπαίδευση, οι ευκαιρίες συνέχισης σπουδών - στο υποσύστημα
της τυπικής εκπαίδευσης - παρέχονται στα λύκεια και τις τεχνικές και επαγ
γελματικές σχολές (ΤΕΣ).
Τα λύκεια της παραπάνω μεταρρύθμισης είναι δύο τύπων: τα γενικά
λύκεια του Ν. 309/1976 και τα τεχνικά-επαγγελματικά λύκεια του Ν. 576/1977.
Οι ΤΕΣ είναι και αυτές δύο τύπων: Οι ημερήσιες του Ν. 576/1977 εποπτείας
του Υπουργείου Παιδείας (διάρκεια σπουδών δύο σχολικά έτη) και οι εσπερι
νές του ίδιου νόμου εποπτείας άλλων υπουργείων, κυρίως όμως του Υπουρ
γείου Εργασίας δια του ΟΑΕΔ. [Η διάρκεια σπουδών, για το ίδιο αναλυτικό
πρόγραμμα (curriculum), ήταν τρία σχολικά έτη στις ΤΕΣ του ΟΑΕΔ, οι οποίες
ήταν γνωστές περισσότερο ως σχολές μαθητείας για διάκριση, προφανώς,
από τις σχολές ταχύρρυθμης εκπαίδευσης του ίδιου οργανισμού, οι οποίες
(ταχύρρυθμες) προσέφεραν τότε - εξακολουθούν να προσφέρουν και σήμερα
- επαγγελματική εκπαίδευση σε διάφορες κατηγορίες εργατικού δυναμικού,
ωστόσο, όμως, άτυπη εκπαίδευση].
Το παραπάνω σχήμα λειτούργησε για μια σχεδόν δεκαετία. Το 1985,
αφού είχε ήδη εδραιωθεί, προστέθηκε με την Εκπαιδευτική Αλλαγή της πε
ριόδου 1981-1985 - τη δεύτερη δηλαδή σε χρονολογική σειρά μετά το 1975
ουσιαστική μεταβολή του εκπαιδευτικού μας συστήματος 4 8 - ένας ακόμα
τύπος λυκείου, το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ) του Ν. 1566/1985. Το
τελευταίο σχήμα (ΓΛ, TEA, ΕΠΛ, ΤΕΣ), το οποίο ήταν σε εφαρμογή το 1995
στειλαν για μια επταετία οι Συνταγματάρχες και ολοκλήρωσε, προς τιμήν του, ένας άλ
λος πολιτικός ο Γεώργιος Ράλλης. Αυτή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση - η σημαντικό
τερη τη δεύτερη πεντηκονταετία του αιώνα που μόλις παρήλθε - εμείς πιστεύουμε ότι
πρέπει να καταχωρηθεί στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης ως Μεταρρύθμιση
Παπανδρέου-Παπανούτσου-Ράλλη. Βλέπε Κάρμας, Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορί
ζοντα του 2000, έ.α., σσ. 62-65.
48. Για την ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης η Εκπαιδευτική Αλλαγή θε
μελιώθηκε νομοθετικά (Ν. 1268/1982, Ν. 1404/1983 και Ν. 1566/1985) επί των ημερών
του Απόστολου Κακλαμάνη ως Υπουργού Παιδείας.
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που σχεδιάσαμε τη μελέτη, της οποίας η παρούσα αποτελεί συνέχεια, σήμερα
(2006) έχει εγκαταλειφθεί. Παρά ταύτα εμείς, για λόγους που έχουμε ήδη
εξηγήσει, δεν εγκαταλείψαμε τους αρχικούς μας σκοπούς. Στις ενότητες που
ακολουθούν, εξετάζουμε τις ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και στους
τρεις τύπους λυκείου, με ιδιαίτερη έμφαση στο ΕΠΛ, και τούτο συγκριτικά
προς το ενιαίο λύκειο αλλά και προς τα TEE. Τις δύο δηλαδή νέες μονάδες
οι οποίες - ενώ γράφεται αυτή η εργασία - δεν έχουν πάρει ακόμα στο
εκπαιδευτικό μας σύστημα τη θέση εκείνη που οραματίσθηκαν οι εμπνευστές
τους. Ούτε φαίνεται να την παίρνουν, αν λάβουμε υπόψη ότι η Κυβέρνηση
που σχηματίστηκε μετά τις βουλευτικές εκλογές της 7.3.2004 έχει δηλώσει ότι
θα τις καταργήσει. Ειδικότερα θα εξετάσουμε:
•

Στην πλευρά της ζήτησης, ποιοι μαθητές και γιατί ζητούσαν μέχρι το
1998 η λυκειακή εκπαίδευση τους να γίνεται σε ΓΛ, ποιοι σε ΤΕΛ και
ποιοι σε ΕΠΛ.
• Στην πλευρά της ζήτησης, επίσης, ποιοι μαθητές και γιατί μετά το 1998
ζητούν ο δεύτερος κύκλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τους να
γίνεται σε Ενιαία Λύκεια και ποιοι σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαι
δευτήρια.
• Στην πλευρά της προσφοράς, σε τι βαθμό τα αναλυτικά προγράμματα
(curricula), προ του 1998 του ΓΛ, του ΤΕΛ και του ΕΠΛ και μετά το 1998
του ΕΛ και του TEE, εμπεριέχουν επαγγελματικές συνιστώσες (compo
nents) που επιτρέπουν στους τελειόφοιτους εκάστου των λυκείων όταν δεν μπορούν να συνεχίσουν σπουδές σε TEI ή σε πανεπιστήμια
ή όταν επιλέξουν συνειδητά μετά το λύκειο να ζητήσουν εργασία αντί
να ζητήσουν παραπέρα εκπαίδευση - να βρουν πράγματι απασχόληση.
4.2. Οι Επιλογές των Νέων στο Τέλος της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Σήμερα, με τους ρυθμούς γεννήσεων που έχουν πέσει γύρω στις 100
χιλιάδες το χρόνο, αποφοιτά ίσος περίπου αριθμός νέων από το τριτάξιο γυ
μνάσιο, έναντι 105 χιλιάδων περίπου που αποφοιτούσαν τις παραμονές του
2000. Οι επιλογές που έχουν αυτοί οι νέοι, στο τέλος της υποχρεωτικής τους
εκπαίδευσης, είναι οι εξής:
(α) Να μην συνεχίσουν σπουδές, αλλά να προτιμήσουν να μπουν στην
αγορά εργασίας με τα προσόντα του γυμνασίου: Την επιλογή αυτή εκτιμάται
ότι την κάνουν γύρω στους 5.000 και πρόκειται για συνειδητή επιλογή. Σε αυ
τή την κατηγορία ανήκουν παιδιά που ούτε τα ίδια αλλά ούτε και οι γονείς
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τους φαίνεται να προβληματίζονται πολύ για το επαγγελματικό τους μέλλον.
Αυτό θεωρείται εξασφαλισμένο στην οικογενειακή επιχείρηση που «δεν χρειά
ζονται και πολλά γράμματα» 49 .
(β) Να συνεχίσουν σπουδές, προ του 1998 σε ΤΕΣ (ημερήσιες του Υ
πουργείου Παιδείας), σε σχολές μαθητείας τύπου ΤΕΣ (ΟΑΕΔ, EOT, Νοσηλευ
τικές του Υπουργείου Υγείας), σε Γενικά Λύκεια, σε ΤΕΛ, και σε ΕΠΛ, όπως
στον Πίνακα 3, και μετά το 1998 σε ΕΛ και σε TEE όπως στον Πίνακα 3
επίσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Επιλογές Τελειοφοίτων Γυμνασίου Παραμονές του 2000
Επιλογές Τελειοφοίτων Γυμνασίου

Τελειόφοιτοι
Αριθμός

%

Πριν το 1998
1. Τερματισμός Σπουδών
2. Συνέχιση Σπουδών
2.1. σε ΤΕΣ Υπουργείου Παιδείας
2.2. σε ΤΕΣ ΟΑΕΔ και λοιπών φορέων
2.3. σε Γενικά Λύκεια
2.4. σε Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια
2.5. σε Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια

5.000
100.000
7.000
4.000
56.000
26.000
7.000

4,8%
95,2%
6,7%
3,8%
53,3%
24,8%
6,7%

Μετά το 1998
1. Τερματισμός Σπουδών
2. Συνέχιση Σπουδών
2.1. σε Ενιαίο Λύκειο
2.2. σε TEE

5.000
100.000
60.000
40.000

4,8%
95,2%
57,1%
38,1%

Σύνολο

105.000

100,0%

Πηγή: Εκτιμήσεις δικές μας, από πρωτογενή στατιστικά στοιχεία των Υπουργείων Παιδείας και Ερ
γασίας.

49. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι συνήθως το ποιμνιοστάσιο, το αγρόκτημα, το κα
φενείο, το ταξί, κ.ά. Μικρές δηλαδή ατομικές επιχειρήσεις που «ευημερούν» λόγω θέ
σης, παράδοσης και κυρίως λόγω εργατικότητας του ιδρυτή, ο οποίος τις περισσό
τερες φορές είναι τελειόφοιτος του δημοτικού ή ακόμα και αγράμματος (τις παλαιό
τερες εποχές), άρα και ο διάδοχος του, συνήθως γιος που «δεν παίρνει τα γράμματα»,
μπορεί να είναι το ίδιο.
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4.3. Οι Επαγγελματικές Διαστάσεις των Γενικών Λυκείων
Όπως αναφέραμε παραπάνω, αυτοί που αμέσως μετά το τριτάξιο γυ
μνάσιο ζητούν εκπαίδευση στα γενικά λύκεια ήταν τα τελευταία χρόνια γύρω
στις 56.000 χιλιάδες νέοι. Ερωτήματα: Ποιοι ζητούν εκπαίδευση σήμερα σε
γενικά λύκεια και γιατί; Ή , ακριβέστερα: Ποιοι ζητούσαν μέχρι τον Ιούνιο του
1998 εκπαίδευση σε γενικά λύκεια και γιατί; Απάντηση: Τρεις μεγάλες κατη
γορίες αποφοίτων γυμνασίου:
Α' Κατηγορία: Μαθητές υψηλών επιδόσεων όλων των εισοδηματικών
τάξεων και όλων των κοινωνικών στρωμάτων (τέκνα δηλαδή φτωχών και πλου
σίων που τίποτα δεν θα τους εμποδίσει να πάνε στα πανεπιστήμια). Την περίο
δο λειτουργίας των ΕΠΛ, παρατηρήθηκε μαθητές αυτής της κατηγορίας, στην
επαρχία, να προτιμούν το ΕΠΛ αντί του γενικού λυκείου (βλέπε Paleocrassas
et al., 2002).
Β' Κατηγορία: Μέτριοι και λιγότερο του μετρίου μαθητές (αδύνατοι
δηλαδή ή ακόμα και κακοί μαθητές), τέκνα όμως ευπόρων και μορφωμένων
γονέων οι οποίοι δεν διανοούνται ότι μπορεί (πρέπει) τα παιδιά τους να πάνε
σε ΤΕΣ, ΤΕΛ ή ακόμα και σε ΕΠΛ.
Γ Κατηγορία: Μέτριοι μαθητές χαμηλών εισοδηματικών ή/και κοινωνι
κών τάξεων, οι οποίοι ευχαρίστως θα επέλεγαν κάποιο ΕΠΛ ή ΤΕΛ (ακόμα και
ΤΕΣ), όμως τέτοιο δεν υπάρχει στην περιοχή τους. Υπήρχε προ το 1998 μόνον
Γενικό Λύκειο και μετά το έτος αυτό υπάρχει μόνον Ενιαίο Λύκειο.
Στο ερώτημα «τι σημαίνουν τα παραπάνω για την πλευρά της ζήτησης
εκπαίδευσης σε γενικά λύκεια;», η απάντηση είναι απλή: Οι μαθητές της Β'
και Γ κατηγορίας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν θα πάνε στο πανεπι
στήμιο, και αν πάνε - αν δηλαδή ωθηθούν από τον οικογενειακό ή/και τον κοι
νωνικό τους περίγυρο να πάνε - θα αποτύχουν. Οπότε, το πιο πιθανό είναι να
ζητήσουν αναγκαστικά εργασία ως τελειόφοιτοι λυκείου: Σήμερα (2006) ως
τελειόφοιτοι ενιαίου λυκείου (ΕΛ) και αύριο ως τελειόφοιτοι κάποιου άλλου
λυκείου, ενός ή περισσοτέρων αν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
προχωρήσει στην υλοποίηση των υποσχέσεων της για κατάργηση πράγματι
του Ενιαίου Λυκείου.
Μπροστά σε μια τέτοια πραγματικότητα γεννάται για όλους - περισσό
τερο όμως για τον υπεύθυνο σχεδίασης, λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων
εκπαιδευτικής πολιτικής και πολιτικής απασχόλησης - το παρακάτω εύλογο
ερώτημα:
Σε τ ι βαθμό προετοίμαζε, πριν την κατάργηση του, το γενικό λύκειο
τους τελειόφοιτους να μπουν, έστω ως ανειδίκευτοι, στην αγορά εργασίας;
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Τους δίδασκε, τουλάχιστον, και τους ζητούσε να γράφουν τις εργασίες τους
σε γραφομηχανή παλαιότερα και στον προσωπικό υπολογιστή σήμερα50; Με
άλλα λόγια, το αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum) του γενικού λυκείου εμπε
ριείχε στοιχεία - έστω και ελάχιστα - επαγγελματικής εκπαίδευσης για όλους,
ιδιαίτερα δε για όσους, αντικειμενικά, δεν θα συνέχιζαν σπουδές σε πανεπι
στήμια, αλλά θα ήταν αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να ζητήσουν απασχό
ληση, παραδείγματος χάριν, ως απλοί υπάλληλοι γραφείων; Με γνώμονα την
πρόθεση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας σήμερα να επανι
δρύσει το Γενικό Λύκειο, το παραπάνω ερώτημα με το ρήμα της πρότασης
σε παρελθόντα χρόνο γίνεται πολύ πιο ουσιαστικό σε μέλλοντα χρόνο. Σε τι
βαθμό δηλαδή θα προετοιμάζει ένα επανιδρυόμενο Γενικό Λύκειο τους τε
λειόφοιτους για να μπαίνουν στην αγορά εργασίας, όταν δεν θα συνεχίζουν
σπουδές σε TEI ή σε πανεπιστήμια;
Η απάντηση στο παραπάνω, πολύ ουσιαστικό, ερώτημα είναι ότι, με τα
νέα δεδομένα, όπου οι λεγόμενες «κοινωνικές δεξιότητες» φαίνεται να προ
τιμούνται από τους εργοδότες - στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της εργα
σίας (τουλάχιστον στις υπηρεσίες) και ως «μεταφερόμενες» ικανότητες να
αποτελούν το μόνο προσόν που αντέχει στον χρόνο και την επαγγελματική κι
νητικότητα - όντως το πρόγραμμα σπουδών του γενικού λυκείου ήταν σε κά
ποιο βαθμό «επαγγελματικοποιημένο», ωστόσο μικρό. Οι δεξιότητες αυτές πε
ριελάμβαναν γραφή και ανάγνωση, βασικά μαθηματικά, χειρισμό ηλεκτρονικού
υπολογιστή, αναζήτηση, ανάκτηση και επεξεργασία πληροφοριών, ικανότητα
ανάλυσης και σύνθεσης, και ομαδικότητα.
Οι περισσότερες από τις παραπάνω δεξιότητες, αν όχι όλες, πιστεύε
ται ότι αναπτύσσονται - μπορεί να αναπτύσσονται - ικανοποιητικά στα πλαί
σια μιας καλής υλοποίησης του προγράμματος σπουδών (curriculum) ενός
νέου (επανιδρυομένου) γενικού λυκείου. Όσες δεν κατακτώνται με την απο
φοίτηση, αποκτώνται στον χώρο της εργασίας (on-the-job training) όπου η
«μάθηση» είναι αυθεντική και δεν βασίζεται στην αποστήθιση η οποία - για
λόγους άλλους από τις πραγματικές προθέσεις των συντακτών των αναλυτι
κών προγραμμάτων - έχει αγκυλώσει τη μαθησιακή διαδικασία στο γενικό
λύκειο, εις βάρος της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, της ομαδικότητας και
του «αποφασίζειν». Με άλλα λόγια, για όσους το γενικό λύκειο αποτύγχανε
50. Και τούτο φυσικά, όχι κατ' ανάγκην για να είναι περισσότερο ευανάγνω
στες (για τους καθηγητές) οι κατ' οίκον εργασίες των μαθητών, αλλά για να εξοικειώ
νονται περισσότερο ως διδασκόμενοι με τις εκάστοτε τεχνολογίες αιχμής.
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στο παρελθόν να τους εφοδιάσει με τ α ελάχιστα εκείνα επαγγελματικά
στοιχεία τα οποία εγγυάται το αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum), αλλού πρέ
πει να αναζητηθούν οι αιτίες και όχι σε αυτή τούτη τη σύνθεση του αναλυτικού
προγράμματος. Η αναζήτηση αλλού τέτοιων αιτιών πιστεύουμε ότι θα ωφε
λήσει πολύ αυτούς που επανασχεδιάζουν - ενώ γράφεται αυτή η εργασία την επανίδρυση των γενικών λυκείων.
4.4. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση στα ΤΕΛ
Η ζήτηση επαγγελματικής εκπαίδευσης στα ΤΕΛ, έως τον Ιούνιο του
1998 που καταργήθηκαν, γινόταν κατά βάση από τις παρακάτω τρεις κατηγο
ρίες νέων:
• Απόφοιτους γυμνασίου με σχετικά χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις (η
πλειονότητα των εγγραφόμενων).
• Απόφοιτους ΤΕΣ οι οποίοι εγγράφονταν στη Β' τάξη του ΤΕΛ.
• Απόφοιτους γενικού λυκείου, οι οποίοι αποτύγχαναν να εισαχθούν σε
ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επέστρεφαν στα ΤΕΛ (στη
Β' τάξη σε αμιγή τμήματα), για να αποκτήσουν επαγγελματικά προ
σόντα.
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται στη στήλη (1) οι προσφερόμενες ευκαι
ρίες εκπαίδευσης σε 12 βασικούς τομείς και στα επιμέρους τμήματα εκάστου
των τομέων (δηλαδή σε 41 τμήματα συνολικά) και στη στήλη (2) οι αριθμοί
μαθητών που ήσαν εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους τομείς και τα τμήματα
το τελευταίο σχολικό έτος 1997/98, πριν καταργηθούν.
Εκτιμώντας τα στοιχεία αυτού του πίνακα, παρατηρούμε ότι, στο σύ
νολο των 47.614 εγγεγραμμένων, ο τομέας ο οποίος συγκεντρώνει τις περισ
σότερες προτιμήσεις (9.926 μαθητές ή 21%) είναι ο Τομέας Οικονομίας και
Διοίκησης και ο τομέας με τις λιγότερες προτιμήσεις (6 μόνον μαθητές) ο Το
μέας Κλωστοϋφαντουργίας. Αξίζει να σημειωθεί, για τον τελευταίο τομέα, ότι
είναι ο μοναδικός στον οποίο το διδακτικό προσωπικό ξεπερνά τον αριθμό
των μαθητών(!), χωρίς κανένας στην ιεραρχία της ελληνικής εκπαίδευσης να
μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του: ούτε καν ο Υπουργός Παιδείας. Ο τε
λευταίος, για να μπορεί να το κάνει, πρέπει να πείσει πολλές φορές τον πρω
θυπουργό του και ο Πρωθυπουργός τη Βουλή των Ελλήνων να ψηφίσει την
απαραίτητη διάταξη Νόμου. Η ανάγκη λήψης τέτοιων διαχειριστικών αποφά
σεων, σε επίπεδο Βουλής των Ελλήνων, φανερώνει πόσο άκαμπτη (ανελαστι79

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Εγγεγραμμένοι Μαθητές στους Δώδεκα Βασικούς Τομείς και στα Αντίστοιχα
Τμήματα του Συνόλου των ΤΕΛ της Χώρας το Σχολικό Έτος 1997/98
ΤΟΜΕΑΣ
Τμήμα
(1)

%

Αριθμός
μαθητών
(2)

(3)

1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
1.1. Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
1.2. Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Παραγωγής

5.876
1.869
4.007

12,3%
3,9%
8,4%

2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΌς
2.1. Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
3.1. Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων
3.2. Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

4.857
4.857
3.905
3.405
500

10,2%
10,2%
8,2%
7,2%
1,1%

4. ΔΟΜΙΚΟΣ
4.1. Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
4.2. Κτιριακών Έργων
4.3. Σχεδιάσεως Έργων Πολιτικού Μηχανικού

1.779
106
785
888

3,7%
0,2%
1,6%
1,9%

456
258
137
61

1,0%
0,5%
0,3%
0,1%

6
0
6
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

7. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.1. Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιολογίας
7.2. Ψηφιδογραφίας και Υαλουργίας
7.3. Διακοσμητών Εσωτερικών Χώρων
7.4. Γραφικών Τεχνών

2.117
611
31
742
733

4,4%
1,3%
0,1%
1,6%
1,5%

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5.946

12,5%

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
9.1. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
9.2. Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών

9.926
766
104

20,8%
1,6%
0,2%

5. ΧΗΜΙΚΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟΣ
5.1. Χημικών Εργαστηρίων
5.2. Χημικών Βιομηχανικών
5.3. Μεταλλείων
6. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΊΑς
6.1. Κλωστικής
6.2. Υφαντικής
6.3. Βαφικής
6.4. Πλεκτικής
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (συνέχεια)
ΤΟΜΕΑΣ
Τμήμα

Αριθμός
μαθητών
(2)

Ο)

%
(3)

9.3. Υπαλλήλων Λογιστηρίου
9.4. Υπαλλήλων Διοίκησης
9.5. Εμπορικών Επιχειρήσεων

4.386
4.515
155

9,2%
9,5%
0,3%

ίο. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΌς
10.1. Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας
10.2. Γεωργικών Μηχανημάτων
10.3. Φυτικής Παραγωγής
10.4. Ζωικής Παραγωγής

3.265
685
27
1.995
314

6,9%
1,4%
0,1%
4,2%
0,7%

11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11.1. Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων
11.2. Οδοντοτεχνικής
11.3. Νοσηλευτικής
11.4. Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
11.5. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
11.6. Βοηθών Αναισθησιολόγων
11.7. Βοηθών Φυσικοθεραπείας
11.8. Βοηθών Φαρμακείων
11.9. Διαιτητικής

9.161
3.620
1.049
1.561
243
2.156
55
413
31
33

19,2%
7,6%
2,2%
3,3%
0,5%
0,1%
0,1%
0,9%
0,1%
0,1%

320
320
0

0,7%
0,7%
0,0%

47.614

100,0%

12. ΝΑΥΤΙΚΟΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ
12.1. Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
12.2. Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
Γενικό Σύνολο

Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) από πρωτογενή στατιστικά στοι
χεία του Τμήματος Στατιστικής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Παιδείας.

κή στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας) είναι η πλευρά
της προσφοράς επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 51 .
51. Τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει να αποτελέσουν παραδείγματα προς
αποφυγήν, σήμερα και στο μέλλον, αν πρέπει να εδραιωθούν πάνω σε σύγχρονες βά
σεις οι οποιεσδήποτε εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες θα εκτιμηθεί - από αρμόδια επι
στημονικά όργανα και όχι από επ' ευκαιρία παρέες (ομάδες δήθεν εργασίας) - ότι
πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, χωρίς
παλινδρομήσεις και αδικαιολόγητους κλυδωνισμούς. Βλέπε Κεφάλαιο 7, Ενότητα 7.3.
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Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης την οποία
προσέφεραν μέχρι το 1998 τα ΤΕΛ, αυτή δεν έχει αποτιμηθεί με τη δέουσα έ
ρευνα. Μια πανελλαδική μελέτη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την απορρο
φητικότητα των αποφοίτων ΤΕΛ (η οποία δείχνει υψηλή ετεροαπασχόληση)
έχει δείξει ότι η «εξωτερική αποδοτικότητα» (external efficiency) των ΤΕΛ δεν
ήταν ικανοποιητική. Ωστόσο ήταν καλύτερη από ό,τι στα γενικά λύκεια 5 2 .
Μια έμμεση αποτίμηση - στη βάση των αποτελεσμάτων έρευνας που
αναζητούσε το λειτουργικό κόστος, συγκριτικά, των ΤΕΛ και των γενικών λυ
κείων - οδηγεί σε αρνητικά μάλλον συμπεράσματα για την ποιότητα. Η εν
λόγω μελέτη 5 3 διαπιστώνει ότι η διαφορά στο λειτουργικό κόστος μεταξύ ΤΕΛ
και γενικών λυκείων είναι ασήμαντη, όταν η αντίστοιχη διαφορά, για παρά
δειγμα στις Η ΠΑ, είναι δεκαπλάσια υπέρ της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Δεδομένου ότι η επαγγελματική εκπαίδευση σε άλλες χώρες κοστίζει
πολύ περισσότερο από ό,τι η γενική - κυρίως λόγω της λειτουργίας πληθώ
ρας εργαστηρίων με σύγχρονο εξοπλισμό, αλλά και λόγω των υψηλότερων
αμοιβών του εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού - το λειτουργικό κόστος
των ΤΕΛ στην Ελλάδα, που κατά 95% αφορούσε τους μισθούς του διδακτικού
προσωπικού, αντικατοπτρίζει τη χαμηλή ποιότητα της προσφερόμενης πρα
κτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (κατάρτισης).
Η ασυμβατότητα οφείλεται στο γεγονός ότι η συγγραφή, για εξασφά
λιση επιστημονικής εγκυρότητας του βιβλίου, ανατίθεται κατά κανόνα σε κα
θηγητές πανεπιστημίου (και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), οι
οποίοι, αποκομμένοι από την πράξη, παρασύρονται από τις θεωρητικές τους
γνώσεις και από το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών τους οποίους διδάσκουν,
και γράφουν βιβλία για μαθητές λυκείων αντίστοιχων απαιτήσεων. Δηλαδή
θεωρητικών και πολύ πιο πάνω από τις ικανότητες και, κυρίως, τις πραγματι
κές ανάγκες των μαθητών.
Από την άλλη πλευρά, η προσφορά επαγγελματικής εκπαίδευσης σε
ιδιωτικά ΤΕΛ, που εκτιμάται ότι εκάλυπτε σε εθνικό επίπεδο 3-4% της συνολι
κής ζήτησης, υπήρξε ελλιπής χωροταξικά, χωρίς να υπερέχει εκείνης σε δη-

52. Βλέπε Stamatis Paleokrassas, Panagiotis Rousseas and Vassilia Vretakou,
"Upper Secondary Curriculum Options and Labour Market Performance: evidence from
a graduates survey in Greece", Journal of Vocational Education and Training, Volume
54, Number 2, 2002, pp. 295-303.
53. Βλέπε Αναστασία Κωστάκη, "To Κόστος της Λυκειακής Εκπαίδευσης", αδη
μοσίευτη μελέτη του ΚΕΠΕ, Αθήνα, Ιούλιος 1989.
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μόσια ΤΕΛ. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι η προσφορά τυπικής επαγγελμα
τικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(δηλαδή σε ΤΕΛ αλλά και σε ΤΕΣ), υπήρξε κατ' εξοχήν επιχειρηματική (pro
prietary): αναπτύχθηκε και κάλυπτε ζήτηση μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα, η
δε παρεχόμενη ποιότητα διατηρήθηκε σε οριακό επίπεδο, ώστε να συγκρατεί
ται στο ελάχιστο δυνατό (minimum) το λειτουργικό κόστος 54 . Φυσικά, όταν η
απολογιστικότητα (accountability) του δημοσίου σκέλους της επαγγελματικής
εκπαίδευσης είναι ως προς την ποιότητα της παρεχομένης εκπαίδευσης ου
σιαστικά ανύπαρκτη, διερωτάται κανείς με ποια επιχειρήματα, και στη βάση
ποιων κριτηρίων, το Δημόσιο θα ελέγξει την ποιότητα της ιδιωτικής εκπαίδευ
σης. Έχουν π.χ. επανειλημμένα αναφερθεί περιπτώσεις ενοικίασης εργαστη
ριακού εξοπλισμού από ιδιωτικά ΤΕΛ, για να περάσουν τον έλεγχο των εξετα
στικών επιτροπών, μόλις όμως δόθηκε η άδεια λειτουργίας, ο εξοπλισμός επε
στράφη στον αρχικό ιδιοκτήτη του!
Τέλος, η ποιότητα του διδακτικού προσωπικού των πρώην ΤΕΛ, το οποίο
έχει διοχετευθεί σήμερα και συνθλίβεται αναιτιολόγητα στα TEE, κρίνεται μάλ
λον ικανοποιητική, κυρίως επειδή οι εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής εκπαί
δευσης στην Ελλάδα είναι οι μόνοι που καλούνται να περάσουν από υποχρεω
τική εισαγωγική παιδαγωγική επιμόρφωση πριν αναλάβουν διδασκαλία στο
σχολείο (pre-service training) 55 . Όμως, στην πλειονότητα τους υστερούν σε ε
παγγελματική εμπειρία, η οποία βέβαια συμβάλλει ουσιαστικά στη συμβατό
τητα των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που παρέχονται στο ΤΕΛ
με τις απαιτήσεις του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας. Πολλοί από αυ
τούς, μάλιστα, έρχονται στην εκπαίδευση κατ' ευθείαν με την αποφοίτηση
τους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς καμιά γεύση από τον χώρο ερ
γασίας! Αυτό έχει επιπτώσεις και στη διδασκαλία στο εργαστήριο, την οποία
αποφεύγουν συστηματικά οι «προσοντούχοι» καθηγητές (κυρίως επειδή είναι
ανεπαρκείς), με αποτέλεσμα η «πράξη» να διδάσκεται ξεχωριστά και χωρίς

54. Οι μαθητές που ζητούσαν εκπαίδευση σε ιδιωτικά ΤΕΛ - σε αντίθεση με
εκείνους που ζητούσαν εκπαίδευση σε ιδιωτικά γενικά λύκεια - δεν φημίζονται ούτε για
την καταγωγή ούτε για τον πλούτο των οικογενειών τους. Προέρχονται, στη συντριπτι
κή πλειοψηφία, από κατώτερες εισοδηματικές και κοινωνικές τάξεις.
55. Μέχρι το έτος 2003 αυτή η εισαγωγική επιμόρφωση γινόταν στη Σχολή
Επιμόρφωσης Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ). Μετά το
έτος αυτό γίνεται στη ίδια Σχολή με το νέο της, όμως, όνομα Ανώτατη Σχολή Παιδα
γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
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συνάφεια και συντονισμό με τη «θεωρία», από «εκπαιδευτικούς» απόφοιτους
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν την πράξη χωρίς να έχουν εμπε
δώσει τη σχετική θεωρία. (Στην πραγματικότητα πρόκειται για βοηθούς των
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς όμως,
στην πράξη, να συμπράττουν.)
Το αποτέλεσμα των παραπάνω χαμηλών ή και ανύπαρκτων προδιαγρα
φών (standards) της παρεχομένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρακτικής
άσκησης στα ΤΕΛ μπορεί να ερμηνευθεί με αυτό που σε επιχειρησιακή γλώσ
σα ορίζεται ως «εξωτερική αποδοτικότητα» (external efficiency) του θεσμού
του ΤΕΛ.
Τα αποτελέσματα σχετικής διερεύνησης δείχνουν ότι, κατά μέσο όρο,
μόνον οι 15 στους 100 απόφοιτους ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικεί
μενο των σπουδών τους: με υψηλότερη απορρόφηση για τον τομέα της πλη
ροφορικής (30%) και χαμηλότερη (5%) για τον γεωτεχνικό τομέα (βλέπε Paleokrassas et al., 2002).
Όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών, αυτά είναι σχεδιασμένα με
βάση το επιστημονικό περιεχόμενο (content-based) - μια μέθοδο κληρονομη
μένη από τα πανεπιστήμια, ωστόσο ακατάλληλη για τη δευτεροβάθμια επαγγελ
ματική εκπαίδευση - και όχι με βάση το πλαίσιο εργασιακών δραστηριοτήτων
του επαγγέλματος (context-based) που είναι ο σύγχρονος τρόπος ανάπτυξης
προγραμμάτων σχολικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το ποσοστό των παρε
χομένων θεωρητικών γνώσεων είναι υπερβολικά υψηλό σε σχέση με την πα
ρεχόμενη πρακτική άσκηση για το συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης που
αντιστοιχεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο 3 της διεθνούς ταξινόμησης των εκπαιδευ
τικών συστημάτων της UNESCO - την οποία αποδέχονται σήμερα η UNESCO,
ο OECD και η Ευρωπαϊκή Ένωση - γνωστής ως International Standard Classi
fication of Education 1997 (ISCED-97).
Τέλος, δεν εφαρμόζεται ουσιαστική, σταθμισμένη σε εθνικό επίπεδο
πιστοποίηση. Με τα μέχρι τώρα ισχύοντα οι μαθητές πιστοποιούνται υποκειμε
νικά με τη βαθμολογία κάθε καθηγητή (time-based certification) και όχι αντι
κειμενικά με τελικές εθνικές εξετάσεις (competence-based certification), όπως
γίνεται με τους απόφοιτους των Ι ΕΚ.
4.5. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση στα ΕΠΛ
Η ζήτηση επαγγελματικής εκπαίδευσης στα ΕΠΛ, από την ίδρυση τους
μέχρι την κατάργηση τους, ήταν πάντοτε μεγαλύτερη από τις προσφερόμενες
θέσεις για τρεις λόγους:
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•

Πρώτον, επειδή η γενίκευση τους δεν ήταν εφικτή σε ημιαστικές και
σε αγροτικές περιοχές. Ο κρίσιμος μαθητικός πληθυσμός αυτού του
τύπου σχολείου (minimum για ικανοποιητικά εκπαιδευτικά αποτελέ
σματα) είναι περίπου 600 μαθητές.
• Δεύτερον, επειδή ο προσεκτικός και επιλεκτικός σχεδιασμός του θε
σμού δημιούργησε την εντύπωση (κυρίως στην ύπαιθρο) ότι επρόκειτο
για «σχολείο» πολύ καλύτερο από κάθε προηγούμενο στον χώρο της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κλασικό, πρακτικό, επαγγελματικό ή
άλλο) και ότι σε αυτό δεν είχαν θέση οι «ολιγαρκείς» μαθητές - φτω
χοί ή πλούσιοι - αλλά οι φιλόδοξοι για παραπέρα σπουδές και, προ
πάντων, οι ικανοί να προχωρήσουν παραπέρα (δηλαδή στα πανεπιστή
μια, τα πολυτεχνεία και τα άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
τα οποία διέθεταν το προσδοκώμενο κύρος) 5 6 .
• Τρίτον, γιατί κανένας δεν εναντιώθηκε - σπάνιο φαινόμενο για τα εκπαι
δευτικά πράγματα της χώρας μας - στη θεμελίωση του ΕΠΛ ως σχο
λείου του μέλλοντος.
Επομένως τα στοιχεία του Πίνακα 5, τα οποία αφορούν τους εγγραφέ
ντες στα 51 ΕΠΛ ανά ειδικότητα τη σχολική χρονιά 1997-98, δεν ανταποκρί
νονται στην πραγματική ζήτηση. Περισσότερο ανταποκρίνονται στην προσφο
ρά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανικανοποίητης ζήτησης είναι οι περιπτώ
σεις της Πτολεμάί'δας, της Βέροιας και της Θεσσαλονίκης, όπου χρειάστηκε
να ιδρυθούν δύο ΕΠΛ για να ικανοποιηθούν οι γονείς που ζητούσαν επιμόνως
να εγγραφούν τα παιδιά τους σε τέτοια σχολεία. Σε άλλες περιπτώσεις μα
θητές εγγράφονταν στο ΕΠΛ παρ' όλο που το γενικό λύκειο ήταν πολύ κοντύ
τερα στο σπίτι τους.
Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της παρεχομένης επαγγελματικής εκπαί
δευσης στα ΕΠΛ, αυτή ήταν σαφώς ανώτερη της αντίστοιχης στα ΤΕΛ για τους
εξής λόγους:
• Πρώτον, η διοίκηση των ΕΠΛ επιλέχθηκε αξιοκρατικά και αποστάλθηκε
στο εξωτερικό για εξάμηνη ειδική επιμόρφωση στη διοίκηση πολυδύ
ναμων σχολείων (αυτό ίσχυσε για τα πρώτα 25 ΕΠΛ).
56. Με άλλα λόγια το ΕΠΛ θεμελιώθηκε ως πολύ καλό σχολείο (πρότυπο για
μια νέα ελίτ μαθητών, διαφορετική από εκείνη των βορείων προαστίων των Αθηνών)
όχι μόνον σε νέα αναλυτικά προγράμματα και σε άρτια υλικοτεχνική υποδομή αλλά και
στη συνείδηση των μαθητών και των γονέων που ζητούσαν εκπαίδευση, για λογαρια
σμό των παιδιών τους, σε ΕΠΛ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Εγγεγραμμένοι Μαθητές ανά Δέσμη ως Υποψήφιοι Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και ανά Ειδικότητα στη Γ Τάξη των 51 Ενιαίων Πολυκλαδικών
Λυκείων της Χώρας το Σχολικό Έτος 1997/98
Δέσμες ή Ειδικότητες

Αριθμός
μαθητών
(2)

(1)
Α' Δέσμη (Μαθηματικός Πολυτεχνικός Κύκλος)
Β' Δέσμη (Ιατρικός Κύκλος)
Γ Δέσμη (Φιλολογικός Κύκλος)
Δ' Δέσμη (Οικονομικός Κύκλος)
Ειδικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραμματέων
Ειδικότητα Βιβλιοθηκονομίας
Ειδικότητα Οικονομίας
Ειδικότητα Πληροφορικής
Ειδικότητα Ηλεκτρονικής
Ειδικότητα Ηλεκτρολογίας
Ειδικότητα Μηχανολογίας
Ειδικότητα Δομικών Κατασκευών
Ειδικότητα Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ειδικότητα Ιατρικών Εργαστηρίων
Ειδικότητα Κοινωνικής Πρόνοιας
Ειδικότητα Χημείας
Ειδικότητα Γεωπονίας
Σύνολο

%
(3)

1.507
393
879
2.062
1.081
45
538
785
149
98
179
7
1.003
71
1.185
36
221

14,7%
3,8%
8,6%
20,1%
10,6%
0,4%
5,3%
7,7%
1,5%
1,0%
1,7%
0,1%
9,8%
0,7%
11,6%
0,4%
2,2%

10.238

100,0%

Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) από πρωτογενή αδημοσίευτα στοι
χεία του Γραφείου ΕΠΛ στη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας.

•

Δεύτερον, οι εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν προσεκτικά με κριτήρια που ί
σχυαν για τα παλαιά πρότυπα σχολεία γενικής εκπαίδευσης (Βαρβά
κειο, Πειραματικά, κ.ά.).
• Τρίτον, τα προγράμματα σπουδών σχεδιάστηκαν από ειδικές ομάδες
εμπειρογνωμόνων με βάση στοιχεία που αντλήθηκαν από μελέτες α
ναγκών της αγοράς εργασίας.
• Τέταρτον, τα διδακτήριο (για τα πρώτα 15 ΕΠΛ) σχεδιάστηκαν με υψη
λές προδιαγραφές από ειδικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο της τε86

χγικής βοήθειας της Διεθνούς Τράπεζας 57 και κατασκευάστηκαν εν συ
νεχεία σε τρόπο ώστε ο εξοπλισμός τους να μην υστερεί σε τίποτα.
Ήταν δηλαδή εν τη γενέσει τους σύγχρονος και σχετικός με τα προ
γράμματα σπουδών.
Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν μια πολύ θετική αξιολόγηση του θε
σμού του ΕΠΛ από έρευνα την οποία ανέθεσε το Υπουργείο Παιδείας στο
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη, και από μελέτη που έγινε στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci (βλέπε Paleocrassas et al., 2002). Το ΕΠΛ αξιολογήθηκε θετικά για δύο βασικούς λόγους.
Ο πρώτος λόγος είναι γιατί βελτίωσε σημαντικά τη σχέση επαγγελμα
τικής εκπαίδευσης και γενικής εκπαίδευσης και ανύψωσε το κοινωνικό κύρος
της πρώτης. Αυτό τεκμηριώνεται από τα στοιχεία του Διαγράμματος Κατανο
μής Μαθητών της Γ Τάξης ΕΠΛ σε Επαγγελματικούς Κλάδους και σε Δέσμες.
Το Διάγραμμα 1 δείχνει πολύ παραστατικά ότι, ενώ στην αφετηρία (1986/87)
η ζήτηση για εγγραφή των μαθητών της Γ τάξης σε επαγγελματικούς κλά
δους υστερούσε σημαντικά της εγγραφής τους σε δέσμες που οδηγούσαν
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δέκα χρόνια μετά (1997/98) η ζήτηση για επαγ
γελματική εκπαίδευση έφτασε και ξεπέρασε, κατά 5 περίπου εκατοστιαίες
μονάδες, τη ζήτηση για δέσμες.
Ο δεύτερος βασικός λόγος, για τον οποίο αξιολογήθηκε θετικά το
ΕΠΛ, είναι γιατί απέδειξε ότι ένα σχολείο που στοχεύει να προετοιμάσει τους
μαθητές του προς δύο κατευθύνσεις - δηλαδή για συνέχιση σπουδών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά παράλληλα και για την άσκηση κάποιου επαγ
γέλματος μετά την αποφοίτηση - μπορεί να πετύχει. Αυτός ο διττός σκοπός
τεκμηριώνεται από τα τελευταία στοιχεία του ΥΠΕΠΘ, σύμφωνα με τα οποία

57. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι δεν υπήρξαν αντιδράσεις για την εισαγωγή
στο εκπαιδευτικό μας σύστημα μιας άγνωστης μέχρι το 1985 μονάδας (ΕΠΛ), όπως υ
πήρξαν για τα ΚΑΤΕΕ αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών
που τα θεμελίωσε. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις γιατί ο κόσμος των ΕΠΛ τα ήθελε πράγ
ματι αυτά τα σχολεία. Ενώ ο κόσμος των ΚΑΤΕΕ δεν τα ήθελε. Άλλα ήθελε ο κόσμος
των ΚΑΤΕΕ τότε και κατ' επέκταση ο κόσμος των TEI από τότε που πήρε τη σκυτάλη
από τα ΚΑΤΕΕ μέχρι σήμερα. Μεγάλο μέρος της ευθύνης για τα αποτελέσματα των
«μαχών» μεταξύ πανεπιστημίων και ΚΑΤΕΕ, που δυστυχώς συνεχίζονται (οι μάχες),
έχουν και αυτοί που σχεδίασαν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις τότε και έστειλαν ως φοι
τητές στα ΚΑΤΕΕ νέους που ήθελαν πολύ, και αυτοί και οι γονείς τους, να είναι φοιτη
τές πανεπιστημίων.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Κατανομή Μαθητών Γ Τάξης ΕΠΛ σε Επαγγελματικούς Κλάδους
και σε Δέσμες

•Δέσμες
D Προεπαγγελματικοί κλάδοι

Σχολικά Έτη
Το διάγραμμα αυτό σχεδιάστηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από τον Σταμάτη Παλαιοκρασσά και τους
συνεργάτες του στο τμήμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αυτού του ιδρύματος.

ένας στους τρεις απόφοιτους ΕΠΛ εισάγεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(βλέπε Πίνακα 4, Paleocrassas et al., 2002), αναλογία που αντιστοιχεί στον
εθνικό μέσον όρο για τους απόφοιτους όλων των λυκείων. Ενώ από στοιχεία
άλλης σχετικής διερεύνησης 58 διαπιστώνεται υψηλό ποσοστό απορρόφησης
58. Βλέπε, Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, "Αξιολόγηση του Ενιαίου Πο
λυκλαδικού Λυκείου", αδημοσίευτη Έκθεση στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαί
δευσης και Κατάρτισης, Ηράκλειον, 10 Οκτωβρίου 1993.
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των αποφοίτων ΕΠΛ (62,5% απολυτηριούχων Γ ΕΠΛ που αναζήτησαν εργασία
μετά την αποφοίτηση τους και 78% πτυχιούχων του 4ου έτους ειδίκευσης,
στους Νομούς Χανίων και Ρεθύμνου). Σε εθνικό επίπεδο, η έρευνα του Παι
δαγωγικού Ινστιτούτου (Paleocrassas et al., 2002) δίνει ένα ποσοστό 15%, που
ισοδυναμεί με το αντίστοιχο ποσοστό για τους απόφοιτους ΤΕΛ. Όμως η σύγ
κριση αφορά πτυχιούχους ΤΕΛ με απολυτηριούχους Γ τάξης ΕΠΛ, των οποίων
η κατάρτιση αντιστοιχεί σε προεπαγγελματική εκπαίδευση, η οποία ολοκλη
ρώνεται και εξισώνεται με επαγγελματική εκπαίδευση ύστερα από φοίτηση
στο 4ο έτος ειδίκευσης των ΕΠΛ. Το 4ο έτος όμως δεν επιλέγεται από όλους
ούτε προσφέρεται σε όλα τα ΕΠΛ, επειδή η οργάνωση του απαιτεί πρακτική
άσκηση σε χώρους εργασίας και επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξα
σφαλιστούν παντού κατάλληλοι χώροι.
Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα σπουδών του ΕΠΛ, αυτό μπορούμε να
πούμε ακόμα και σήμερα - δηλαδή μια δεκαετία περίπου μετά την κατάργηση
του - ότι εξακολουθεί να είναι σύγχρονο και εξυπηρετεί τις ανάγκες των νέων
οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων. Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο του προ
γράμματος σπουδών, που επισημάνθηκε και από τις δύο έρευνες αξιολόγη
σης του θεσμού, είναι μια νέα παιδαγωγική που μπήκε στο πρόγραμμα με το
μάθημα «τεχνολογία και παραγωγή», και η οποία, μεταξύ άλλων, αναπτύσσει
τις «κοινωνικές δεξιότητες» που αναφέρθηκαν παραπάνω, μέσα από αυθεντι
κές ατομικές και ομαδικές μελέτες των μαθητών, στο πλαίσιο μαθητοκεντρικών
μαθησιακών διαδικασιών.
Η δομή του προγράμματος χαρακτηρίζεται από ένα κοινό πρόγραμμα
Α' έτους με μεγάλο κορμό και λιγότερα μαθήματα επιλογής, που αναπτύσ
σεται στη Β' τάξη σε έξι κύκλους επιλογής γνωστικών πεδίων59 με κορμό και
μαθήματα επιλογής, για να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στη Γ τάξη σε 13
επαγγελματικούς κλάδους και σε 4 δέσμες προετοιμασίας για την τριτοβάθ
μια εκπαίδευση. Οι 13 κλάδοι καταλήγουν σε απολυτήριο προεπαγγελματικής
εκπαίδευσης αρχικά και, εφόσον συμπληρωθούν με το 4ο έτος ειδίκευσης, σε
πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης αντίστοιχο με πτυχίο ΤΕΛ.
Οι δέσμες καταλήγουν σε απολυτήριο γενικής εκπαίδευσης ισοδύναμο
με απολυτήριο γενικού λυκείου.
59. Ήτοι στους κύκλους Άνθρωπος και Κοινωνία, Υγεία - Φυσικές Επιστήμες
και Κοινωνική Πρόνοια, Οικονομία και Διοίκηση, Μηχανολογική Τεχνολογία, Ηλεκτρο
νική και Ηλεκτρολογική Τεχνολογία, και Χημική Τεχνολογία και Τεχνολογία Πρωτογε
νούς Παραγωγής.
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Το μοναδικό τρωτό σημείο του ΕΠΛ είναι ότι ο νομοθέτης δεν ζήτησε
να πιστοποιούνται με τελικές εθνικές σταθμισμένες εξετάσεις το απολυτήριο
προεπαγγελματικής εκπαίδευσης και το πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Ίσως διότι ήταν νωρίς να ζητηθεί εν τη γενέσει των ΕΠΛ κάτι τέτοιο. Είμαστε
σε θέση να γνωρίζουμε ότι για τους σχεδιαστές και τους θεμελιωτές του ΕΠΛ
έπρεπε να προηγηθεί μια λογική περίοδος δοκιμασίας στην πράξη του εγχει
ρήματος ότι «ουκ εν τω πολλώ το ευ» για την καλή θεμελίωση ενός θεσμού.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι αυτό που δεν πέτυχαν οι σχεδιαστές και ο νομοθέ
της του ΕΠΛ, το πέτυχαν οι σχεδιαστές του TEE. Ο νομοθέτης εδώ ζήτησε
με τον Ν. 2640/1998 να πιστοποιούνται με τελικές σταθμισμένες εξετάσεις το
απολυτήριο και το πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης των TEE. Όμως η
Δημόσια Διοίκηση έχει δείξει και εδώ τη δύναμη της: την ανικανότητα της να
διαχειρισθεί τέτοιες προχωρημένες καινοτομίες, αγνοώντας συστηματικά την
εφαρμογή του νόμου.
4.6. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση στις ΤΕΣ

Η ζήτηση εκπαίδευσης στις τεχνικές-επαγγελματικές σχολές (ΤΕΣ),
που λειτουργούσαν παράλληλα προς τα λύκεια, είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτη
ριστικό. Κυρίαρχη συνιστώσα της εν λόγω ζήτησης ήταν απόφοιτοι γυμνασίου
που στη συντριπτική τους πλειοψηφία εργάζονταν. Πρόκειται δηλαδή για νέους
ανθρώπους που έχουν πάρει τη γεύση της επαγγελματικής «πιάτσας» και ανα
ζητούν συνειδητά πλέον μια εκπαίδευση περισσότερο σχετική με την πράξη
και την πραγματικότητα του επαγγέλματος.
Αυτό που ζητούσαν οι προαναφερθέντες νέοι, μέχρι πολύ πρόσφατα,
τους το προσέφεραν οι ΤΕΣ, επειδή τα προγράμματα τους ήταν στενά προσα
νατολισμένα προς ένα πραγματικό επάγγελμα (occupation specific) με αυξη
μένη πρακτική άσκηση στα εργαστήρια (ΣΕΚ) για τις ΤΕΣ του ΥΠΕΠΘ, ή σε
πραγματικούς χώρους εργασίας για τις ΤΕΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ, του EOT
και του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας. Κατά πόσον η ίδια ζήτηση θα καλύπτε
ται εξίσου ικανοποιητικά στο μέλλον - ενδεχομένως δε και καλύτερα - δεν το
γνωρίζουμε. Τα TEE, για τα οποία κάναμε λόγο στην αμέσως προηγούμενη
ενότητα, φιλοδοξούν να απορροφήσουν ουσιαστικά όχι μόνο τα ΤΕΛ αλλά και
τις ΤΕΣ. Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται η κατανομή των μαθητών ΤΕΣ ανά
κατεύθυνση και κατά ειδικότητα για το σχολικό έτος 1997-98, τελευταίο έτος
λειτουργίας τους ως ΤΕΣ.
Η εκπαίδευση στις ΤΕΣ έχει αποδειχθεί περισσότερο αποτελεσματική
από εκείνη στα ΤΕΛ. Σε εθνικό επίπεδο, το ποσοστό απορρόφησης των απο90

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Τεχνικές - Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ): Εγγεγραμμένοι Μαθητές
σε Έντεκα Βασικές Ειδικότητες και σε 25 αντίστοιχα Κατευθύνσεις
το Σχολικό Έτος 1997/98
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Κατευθύνσεις Ειδικοτήτων

Μαθητές
Αριθμός
(2)

(1)
1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΈς
1.1. Αμαξωμάτων
1.2. Εργαλειομηχανών
1.3. Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
1.4. Μηχανών Αυτοκινήτου
1.5. Μηχανών Εσωτερικής Καύσης
1.6. Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
1.7. Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων
1.8. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
2.1. Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
2.2. Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου
3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
3.1. Αυτοματισμού - Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3.2. Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης
4. ΔΟΜΙΚΕΣ
4.1. Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος
4.2. Ξυλουργικών Εργασιών Οικοδομών
5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ
5.1. Ανθοκηπουρικής
6. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
6.1. Εμποροϋπαλλήλων
6.2. Υπαλλήλων Φαρμακείου
6.7. Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ
7. ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ-ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ
7.1. Αργυροχρυσοχοΐας
7.2. Ωρολογοποιίας
8. ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ
8.1. Επιπλοποιών
9. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.1. Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών
10. ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
10.1. Κοπτικής - Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων
11. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΊΑς
11.1. Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής
ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
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%
(3)

7.810
417
685
83
3.342
299
45
1.310
1.629
4.653
2.491
2.162
1.130
198
932
245
201
44
41
41
1.134
250
57
827
463
185
278
24
24
609
609
70
70
17
17

48,2%
2,6%
4,2%
0,5%
20,6%
1,8%
0,3%
8,1%
10,1%
28,7%
15,4%
13,3%
7,0%
1,2%
5,8%
13,9%
1,2%
0,3%
0,3%
0,3%
7,0%
1,5%
0,4%
5,1%
2,9%
1,1%
1,7%
0,1%
0,1%
3,8%
3,8%
0,4%
0,4%
0,1%
0,1%

16.196

100,0%

φοίτων ΤΕΣ, σε εργασία συναφή με το αντικείμενο σπουδών, υπήρξε διπλάσιο
του αντίστοιχου για το ΤΕΛ (32%) - (βλέπε Paleokrassas et al., 2002).
Αυτή η αποτελεσματικότητα δεν πρέπει να μείνει απαρατήρητη από τους
σχεδιαστές των αναμενόμενων νέων μεταβολών, στον χώρο της επαγγελματι
κής εκπαίδευσης (επανίδρυση του γενικού λυκείου και του τεχνικού-επαγγελματικού λυκείου ως επαγγελματικού λυκείου - Βλέπε Κεφάλαιο 1). Χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής οι λόγοι για τους οποίους μια μικρή κατηγορία νέων, πα
ρά τις αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές «μεταρρυθμίσεις» και τις ευκαιρίες που εί
χαν να πάνε σε ΓΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ ή ΕΛ (τελευταία), αυτοί προτίμησαν τελικώς τις
σχολές μαθητείας (ΤΕΣ όλων των κατηγοριών). Αν ένας από τους λόγους εί
ναι για παράδειγμα οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, λό
γος για τον οποίο έχουν πεισθεί οι συγκεκριμένοι νέοι ότι «δεν είναι για εμάς
τα δύσκολα», θα είναι λάθος να τους οδηγήσουμε σε ένα επαγγελματικό σχο
λείο μεγαλύτερων ακαδημαϊκών απαιτήσεων (π.χ. Γενικό Λύκειο) από ό,τι οι
έμφυτες και οι επίκτητες ικανότητες τους επιτρέπουν στο κρίσιμο στάδιο της
επιλογής, ή από ό,τι οι επαγγελματικές τους φιλοδοξίες ή/και οι ανάγκες τους
υπαγορεύουν.
4.7. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση στα Ενιαία Λύκεια και τα Τεχνικά
Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια
Όπως προκύπτει από τα προηγηθέντα, μετά τις παρεμβάσεις του Υπουρ
γείου Παιδείας στην επαγγελματική εκπαίδευση την περίοδο 1997-98, δεν μπο
ρούμε να μιλάμε, στον Β' κύκλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για προσφο
ρά και για ζήτηση επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα από τις δομές των μέχρι
το 1997 γνωστών εκπαιδευτικών μονάδων (ΓΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ), αλλά μόνο μέσα
από τις δομές των Ενιαίων Λυκείων ή/και των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαι
δευτηρίων. Των δύο δηλαδή μονάδων τις οποίες εισάγουν οι Νόμοι 2525/1997
και 2640/1998 στη θέση των τεσσάρων μονάδων τις οποίες καταργούν.
Αν λάβουμε υπόψη ότι απαιτείται ικανός χρόνος για να ισορροπήσει
πάλι ένας εκπαιδευτικός χώρος, μετά από μια απροσδόκητη παρέμβαση, είναι
παρακινδυνευμένο να αναφέρεται κανείς στην προσφορά και τη ζήτηση επαγ
γελματικής εκπαίδευσης, μέσα από τις δομές δύο μονάδων οι οποίες δεν έχουν
λειτουργήσει όσο χρειάζεται για να δώσουν ξεκάθαρα τα εκπαιδευτικά τους
αποτελέσματα (προϊόντα).
Το Ενιαίο Λύκειο έχει αρκετές ομοιότητες με το Γενικό Λύκειο και θα
μπορούσαμε εδώ να επαναλάβουμε για τις επαγγελματικές συνιστώσες αυτού
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του λυκείου όσα αναφέραμε νωρίτερα για το Γενικό Λύκειο. Όμως φαίνεται
να δανείζεται (το Ενιαίο Λύκειο) και μερικά στοιχεία, πολύ λίγα βέβαια, από
το ΕΠΛ60, τα οποία το διαφοροποιούν από το πρώην Γενικό Λύκειο. Από την
άλλη πλευρά, δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα λειτουργήσουν τα TEE μετά το 2006.
Το πιθανότερο είναι να λειτουργήσουν με άλλο καταλληλότερο όνομα, χωρίς
όμως να είναι ξεκάθαρο αν θα λειτουργήσουν τελικώς: (α) συμπληρωματικά,
ανταγωνιστικά ή ανεξάρτητα προς τα ενιαία ή τα γενικά λύκεια και (β) σε
κάποια ιεραρχική σχέση με όλες τις άλλες μορφές επαγγελματικής ή/και
τεχνολογικής εκπαίδευσης μετά το λύκειο. Δηλαδή με τα ινστιτούτα επαγγελ
ματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) και με τα κέντρα ελευθέρων σπουδών (ΚΕΣ) για τα
οποία κάνουμε λόγο στο επόμενο Κεφάλαιο (5).
Εκείνο για το οποίο δεν είναι παρακινδυνευμένο να μιλήσει κανείς από
τώρα - δηλαδή χωρίς πίστωση χρόνου για τις αναμενόμενες εξελίξεις - είναι
τούτο: ότι με το Νόμο 2525/1997 επέρχεται ριζική αλλαγή του λυκειακού μο
ντέλου στην Ελλάδα. Από διαφοροποιημένο τριμερές (diversified tri-partite)
μετατρέπεται σε ενιαίο μονομερές (comprehensive unified), απαλλαγμένο
τυπικά από κάθε συνιστώσα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ενώ, με το Νόμο
2640/1998, εισάγεται ένας νέος τύπος σχολείου, το TEE, που ενσωματώνει κά
θε άλλη μορφή τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Αυτός ο διακανονισμός πρέπει να έχει ικανοποιήσει όλους εκείνους
που θεωρούν απαραίτητη πάντοτε τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ γενικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα επιχειρήματα των Κομένιου (Magna Didacta), Tomas Jefferson, Rouseau, Pestalozzi πριν τον Marx και των Λένιν, Kruspkaja και Blonski μετά τον Marx, αλλά και πλειάδας άλλων θεωρητικών πριν
και μετά τον Marx, σε Ανατολή και σε Δύση 6 1 , δεν ήταν αρκετά να υποστηρί
ξουν την προσπάθεια που έγινε, για πρώτη φορά στη χώρα μας, να γεφυρω
θεί με το ΕΠΛ, εν μέρει έστω, το χάσμα μεταξύ των δύο υποσυστημάτων
εκπαίδευσης. Όπως δεν ήταν αρκετά και τα παραδείγματα εφαρμογής του
εγχειρήματος της γεφύρωσης στην πράξη: αν όχι στις χώρες του πρώην υ
παρκτού σοσιαλισμού, στις οποίες το πολυκλαδικό/πολυτεχνικό σχολείο πήρε
μεγάλες διαστάσεις, αλλά στις οποίες η δική μας χώρα δεν ανήκε, τουλάχι-

60. Με άλλα λόγια το Ενιαίο Λύκειο εμπεριέχει λιγότερα στοιχεία γενικής
εκπαίδευσης από ό,τι το καταργηθέν ΓΛ, άρα περισσότερα επαγγελματικά, όχι όμως
τόσα ώστε να υποκαταστήσει το ΕΠΛ.
61. Βλέπε συνοπτική παρουσίαση εις Μιχάλης Κασσωτάκης, Από το Πολυκλα
δικό στο Ενιαίο Λύκειο, έ.α., Κεφάλαιο Α.
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στον, στις χώρες της Δύσης, και ιδιαίτερα στην Αγγλία, τη Γερμανία και τις
Σκανδιναβικές χώρες, στις οποίες τα αποτελέσματα εφαρμογής κρίνονται θε
τικά. Ακόμα και στην Αμερική θα βρει κάποιος (που δεν στέκεται εκ προοιμίου
αρνητικά απέναντι σε τέτοια εγχειρήματα) σχολεία που γεφυρώνουν πράγμα
τι, κάτω από την ίδια σχολική στέγη, γενική και επαγγελματική εκπαίδευση. Η
διαφορά με εμάς και τις προαναφερθείσες χώρες είναι ότι σε αυτές, για να
εισαχθεί στα συστήματα τους μια νέα μονάδα που εμπλουτίζει το εκπαιδευτι
κό σύστημα, δεν είναι απαραίτητο να υποκαθιστά και να διαγράφει σε ολό
κληρη τη χώρα όλες τις άλλες μονάδες.
Με εγκατάλειψη λοιπόν το 1997/98 της προσπάθειας γεφύρωσης
γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (που είχε αρχίσει το 1985) και με
ελάχιστες προοπτικές να δούμε να επαναλαμβάνεται σύντομα στο μέλλον το
εγχείρημα αυτό στη χώρα μας, στον Πίνακα 7 παρουσιάζουμε την εξέλιξη
χωριστά πλέον της γενικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης τα έτη
1998/99 (πρώτο έτος εφαρμογής του τρέχοντος σχήματος ΕΛ και TEE) και
2001/02. Από το σύνολο των 400 χιλιάδων περίπου εγγεγραμμένων/μαθητών
το έτος 1998/99 σε μονάδες του δεύτερου κύκλου της τυπικής εκπαίδευσης,
262 χιλιάδες περίπου ή 66% ήταν μαθητές της γενικής εκπαίδευσης (Ενιαία
Λύκεια) και 137 χιλιάδες ή 34% της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα αντί
στοιχα μεγέθη το έτος 2001/02 ήταν 392 χιλιάδες το σύνολο των μαθητών, με
230 χιλιάδες ή 59% στα Ενιαία Λύκεια και 162 χιλιάδες ή 41% στα TEE. Άλλα
συγκεντρωτικά στοιχεία για το έτος 2003/04 - μη αναλυτικά δηλαδή όπως
στον Πίνακα 7 για να συμπεριληφθούν και αυτά - δείχνουν ότι η κατάσταση
δεν ήταν διαφορετική, όπου, από το σύνολο των 380 χιλιάδων μαθητών, 62%
ήταν μαθητές των Ενιαίων Λυκείων και 38% των TEE. Αξίζει τέλος να σημειω
θεί ότι 30 χρόνια ακριβώς νωρίτερα, δηλαδή το έτος 1973/74, προκύπτει
ότι η διχοτόμος μεταξύ γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ήταν στην
ίδια θέση με αυτήν του έτους 2001/02: από το σύνολο δηλαδή των 337
χιλιάδων μαθητών του έτους εκείνου, 60% ήταν μαθητές της γενικής εκπαί
62
δευσης και 40% της επαγγελματικής .
Μια πρώτη εκτίμηση τώρα, αναλυτικότερα, των επιλογών οι οποίες κα
ταγράφονται στον Πίνακα 7 συγκρινόμενων με αντίστοιχες επιλογές των νέων

62. Βλέπε ΚΕΠΕ, Πόροι και Οργάνωσις του Εκπαιδευτικού Συστήματος, Έκθε
Ομάδας Εργασίας, ΚΕΠΕ (Λιθογράφο στη Βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ), Αθήνα, Οκτώβριος
1976, Πίνακες 15 και 31.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Δεύτερος Κύκλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Εγγεγραμμένοι Μαθητές στα
Ενιαία Λύκεια (κατά τάξη και κατευθύνσεις) και στα Τεχνικά Επαγγελματικά
Εκπαιδευτήρια (κατά φορέα) τα Σχολικά Έτη 1998/99 και 2001/02
1998/99

2001/02

% στο
% στα
Μαθητές
Σύνολο Υποσύνολα

% στο
% στα
Σύνολο Υποσύνολα

Ενιαία Λύκεια
Τάξεις-Κατευθύνσεις
Τεχν. Επαγγ. Εκπαιδευτήρια
Εποπτεύουσα Αρχή

Μαθητές

1. Ενιαία Λύκεια
1.1. Α Τάξη
Β' Τάξη
Γ Τάξη
Δ' Τάξη
1.2. Κατευθύνσεις=Β'+Γ+Δ' Τάξεις
Θεωρητική
Θετική
Τεχνολογική
Τεχνολογίας + Παραγωγής
Πληροφορικής + Υπηρεσιών

261.713
95.408
89.233
75.691
1.381
90.6452
37.024
36.017
16.883
448
273

1

65,7
23,9
22,4
19,0
0,3
22,8
9,3
9,0
4,2
0,1

100,0
36,5
34,1
28,9
0,5
34,6
14,1
13,7
6,5
0,2
0,1

230.165
75.019
74.982
77.886
2.278
155.146
60.598
36.337
25.963
1.347
30.901

58,7
19,1
19,1
19,9
0,6
39,6
15,5
9,3
6,6
0,3
7,9

100,0
32,6
32,6
33,8
1,0
67,4
26,3
15,8
11,3
0,6
13,1

2. TEE
Υπ. Παιδείας
Υπ. Ναυτιλίας (Υπ. Παιδείας)
Υπ. Γεωργίας
Υπ. Υγείας-Πρόνοιας
Υπ. Ανάπτυξης
Υπ. Εργασίας (ΟΑΕΔ)
Εκκλησίας (Υπ. Παιδείας)
(Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο)
(Εκκλησιαστικό Λύκειο)
Υπ. Πολιτισμού

136.717
112.4163
5424
6045
1.6986
1.3277
18.2758
1.482
(276)
(1.206)
373

34,3
28,2
0,1
0,2
0,4
0,3
4,6
0,4
(0,1)
(0,3)
0,1

100,0
82,2
0,4
0,4
1,2
1,0
13,4
1,1
(0,2)
(0,9)
0,3

161.667
140.217
276
420
1.859
975
16.704
1.216
(390)
(826)

41,3
35,8
0,1
0,1
0,5
0,2
4,3
0,3
(0,1)
(0,2)

100,0
86,7
0,2
0,3
1,1
0,6
10,3
0,8
(0,2)
(0,6)

3. Σύνολο (1+2)

398.430

100,0

-

391.8329

-

100,0

-

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, στοιχεία λήξης έτους.
1 Το μέγεθος αυτό περιέχει τους μαθητές των οριζομένων το έτος αυτό ως ενιαίων λυκείων συν τους
μαθητές των Β'+Γ+Δ' τάξεων των πρώην ΤΕΛ και ΕΠΛ, τα οποία λειτούργησαν κανονικά μέχρι και
το έτος 1997/98. Μετά το έτος αυτό έπαψαν να δέχονται μαθητές στην Α' τάξη.
2 Το μέγεθος αυτό αποτελεί μέρος του συνόλου των τάξεων Β'+Γ+Δ', το οποίο εννοιολογικά είναι
συγκρίσιμο με εκείνο του έτους 2001/02 (155.146).
3 Περιλαμβάνει 64.163 μαθητές των λειτουργησάντων για πρώτη φορά το έτος αυτό TEE συν 35.373
μαθητές των πρώην ΤΕΣ εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας.
4 Αναφέρεται στο πρώην ναυτικό λύκειο, το οποίο μετατρέπεται σε TEE.
5 Περιλαμβάνει τους μαθητές των τάξεων Β'+Γ των πρώην ΤΕΣ του Υπουργείου Γεωργίας.
6 Περιλαμβάνει τους μαθητές των τάξεων Β'+Γ των πρώην ΤΕΣ του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας.
7 Περιλαμβάνει 1.193 μαθητές των τάξεων Β'+Γ των πρώην ΤΕΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης συν 134
μαθητές σχολών εποπτείας του ίδιου υπουργείου, τις οποίες η ΕΣΥΕ χαρακτηρίζει αδιαβάθμητες.
8 Αναφέρεται στους μαθητές των πρώην σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ.
9 Το αντίστοιχο συνολικό μέγεθος το έτος 2003/04 είναι 380.096 μαθητές, 236.926 (62,3%) στα ενιαία
λύκεια + 143.170 (37,7%) στα TEE όπως στον Πίνακα 1.
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πριν ιδρυθούν τα ΕΛ και τα TEE (Πίνακες 1,3,4,5 και 6) φαίνεται να ενισχύει
την άποψη ότι αυτοί που επέλεξαν το ΕΛ μοιάζουν με αυτούς που επέλεγαν
στο πρόσφατο παρελθόν το ΓΛ και, σε πολύ μεγάλο ποσοστό (πάνω από το
90%), το ΕΠΛ. Ενώ αυτοί που επέλεξαν τα TEE μοιάζουν με αυτούς που
επέλεγαν στο πρόσφατο παρελθόν, επίσης, τα ΤΕΛ και τις ΤΕΣ.
Αν επικρατήσει αυτή η τάση στο μέλλον (την οποία φιλοδοξούσε να
αποτρέψει, στον βαθμό που τούτο είναι πρακτικά δυνατόν για την Ελλάδα, το
ΕΠΛ), τότε θα έχουμε δύο διακριτές κατηγορίες εκπαιδευτικών μονάδων στον
Β' κύκλο της δευτεροβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης. Τα Ενιαία ή Γενικά Λύκεια
για τους περισσότερο φιλόδοξους για συνέχιση σπουδών μετά το λύκειο σε
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τα TEE ή τα ΕΠΑΛ (εφόσον επανι
δρυθούν τα τελευταία στη θέση των TEE) για τους λιγότερο ικανούς και λιγό
τερο φιλόδοξους για τα περαιτέρω σε ό,τι αφορά τις σπουδές και τα «γράμ
ματα», όχι όμως κατ' ανάγκην λιγότερο ικανούς και φιλόδοξους σε ό,τι αφορά
άλλες οικονομικές και κοινωνικές επιδιώξεις.
Το τελευταίο, δηλαδή η σχεδόν σταθερή αναλογία γενικής και επαγ
γελματικής εκπαίδευσης (60% για την πρώτη, 40% για τη δεύτερη για περισ
σότερα από 30 χρόνια, με μικρές αποκλίσεις μόνον τα έτη των μεγάλων εξαγ
γελιών και προσδοκιών για κάτι διαφορετικό) δεν πρέπει να παραμείνει απα
ρατήρητο στο Υπουργείο Παιδείας ούτε στα επιτελεία των πολιτικών κομμά
των, αν πράγματι τα κόμματα διαθέτουν σταθερά και ισχυρά επιτελεία. Τονί
ζουμε δε τούτο για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, γιατί η ελληνική κοινωνία
μετά το 1974 εμπιστεύεται περισσότερο από κάθε άλλον κοινωνικό φορέα τα
πολιτικά κόμματα για ουσιαστικές μεταβολές προς όφελος της (έτσι άλλωστε
πρέπει σε μια δημοκρατική κοινωνία). Και δεύτερον, γιατί μπορεί η πρωτοβάθ
μια εκπαίδευση να αποτελεί τις ρίζες της ελληνικής εκπαίδευσης, το δένδρο
όμως που φέρνει τους «καρπούς» είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η δευτεροβάθμια λοιπόν εκπαίδευση, κορμός του εκπαιδευτικού συ
στήματος κάθε χώρας, άρα και της δικής μας, έχει ανάγκη ουσιαστικών πλέον
παρεμβάσεων στο μέλλον και όχι τυπικών. Στην Αγγλία και στη Γερμανία για
παράδειγμα (αλλά και σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των
οποίων και σε χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού για κάποια σχολεία
με ιστορικό παρελθόν), ο διευθυντής λυκείου έχει πολύ μεγαλύτερο κοινωνικό
κύρος και μισθό από τον καθηγητή πανεπιστημίου. Για να συμβεί τούτο κά
ποτε και στη χώρα μας χρειάζεται δουλειά πολλή. Με 3.877 μονάδες δευ
τεροβάθμιας εκπαίδευσης το έτος 2001/02 (Πίνακας 1) - που σημαίνει 3.877
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καθηγητές ως διευθυντές και άλλους τόσους ως υποδιευθυντές 63 - και με
συχνές ονομασίες και μετονομασίες σχολείων (σχολές εργοδηγών, ΤΕΛ, ΤΕΣ
παλαιού τύπου, ΤΕΣ νέου τύπου, ΓΛ, ΕΠΛ, ΕΛ, TEE, ΕΠΑΛ) και φορέων που
τα υπηρετούν (ΠΙ σε ΚΕΜΕ και πάλι σε ΠΙ, ΣΕΛΕΤΕ σε ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΜΕ σε
ΠΕΚ) δεν λύνονται τα προβλήματα. Ήρθε πλέον η ώρα - ωρίμασε δηλαδή ο
καιρός - για κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από ονομασίες και μετονομασίες
(βλέπε Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.3 και Κεφάλαιο 7, Ενότητα 7.3).

63. Όσοι συνέβαλαν στην ίδρυση τόσο πολλών μονάδων στο απώτερο παρελ
θόν μπορεί να θεωρηθεί ότι δικαιολογημένα έπραξαν. Όσοι όμως μπορεί να επιμένουν
και σήμερα σε διατήρηση τους, όταν οι καποδιστριακοί δήμοι της χώρας αναφέρεται
συχνά ότι πρέπει να περιορισθούν σε κάτω από 500, ξεχνούν, για την εκπαίδευση και
τους διευθυντές και υποδιευθυντές τους, ότι «ουκ εν τω πολλώ το ευ».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ITA ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
5.1. Εισαγωγή
Η άτυπη εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται σε ένα αρκετά πυκνό δί
κτυο δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών μονάδων (Πίνακας 2). Από τις υπό
ψη μονάδες, σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις νεότερες αντιλήψεις ταξινόμησης των εκπαιδευτικών συστη
μάτων σε τρία μόνον επίπεδα (πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια-τριτοβάθμια) αντί
σε τέσσερα επίπεδα παλαιότερα στην Ελλάδα (στοιχειώδη-μέση-ανώτερηανώτατη) - ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν την τελευταία εικοσαετία τα
Εργαστήρια ή Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ) και μετά το 1993 τα Ινστι
τούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Τις δραστηριότητες των τελευταίων,
ως ιδρυμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, τυποποιεί, με βάση τα ευ
ρωπαϊκά πρότυπα και τις σχετικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Πριν κά
νουμε τις εκτιμήσεις μας παρακάτω για τις ειδικότητες που προσφέρονται και
ζητούνται περισσότερο και πριν καταλήξουμε στα συμπεράσματα μας, αξίζει
μια πολύ συνοπτική ιστορική αναδρομή.
5.2. Σύντομο Ιστορικό
Στην Ελλάδα, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, υπήρχε ένα μεγά
λο κενό μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (λύκεια - πα
νεπιστήμια). Το κενό αυτό άρχισαν σταδιακά να το καλύπτουν κάποιες ιδιωτι
κές επαγγελματικές σχολές μονοετούς ή διετούς φοίτησης (Κάρμας, Δραγώνα, Κωστάκη, 1986).
Το 1970 εκτιμήθηκε ότι - για να καλυφθεί πλήρως το κενό - έπρεπε να
επιδοθεί σε ανάλογες δραστηριότητες και ο δημόσιος τομέας (Ν.652/1970).
Προς τον σκοπό αυτό ιδρύθηκαν το 1973 τα Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής Εκπαί
δευσης (KATE) και στη συνέχεια τα Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελ
ματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) του Ν.576/1977.
Τα ΚΑΤΕ/ΚΑΤΕΕ, ενώ ξεκίνησαν με εκπαιδευτική αποστολή τα διετή
προγράμματα σπουδών - αντίστοιχα προς εκείνα των community colleges των
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ΗΠΑ αλλά και άλλων αναλόγων εκπαιδευτικών μονάδων σε Δυτική και Ανατο
λική Ευρώπη (τότε) - απέκλιναν στην πορεία τους του κυρίου σκοπού για τον
οποίο ιδρύθηκαν. Στην εξέλιξη αυτή συνέτειναν δύο πολύ ισχυρές δυνάμεις
μέσα στα ΚΑΤΕΕ. Οι σπουδαστές, που πρωταρχικός σκοπός τους ήταν πάντο
τε τα πανεπιστήμια, και το κύριο διδακτικό προσωπικό των ΚΑΤΕΕ με σοβα
ρές μεταπτυχιακές σπουδές (κάτοχοι διδακτορικών), που στην πραγματικότητα
θα ήθελαν να είναι καθηγητές πανεπιστημίων, ή έστω άλλων ιδρυμάτων, ωστό
σο, ισότιμων με τα πανεπιστήμια.
Οι δυνάμεις αυτές «συμμάχησαν» και συστηματικά, από της ιδρύσεως
των KATE μέχρι το 1983, αγωνίστηκαν με όλα τα μέσα προς αυτήν την κατεύ
θυνση, με αποτέλεσμα να μετεξελιχθούν, με τον Νόμο 1404/1983, τα ΚΑΤΕΕ
σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (TEI). Σε ιδρύματα δηλαδή της τρι
τοβάθμιας εκπαίδευσης 64 σε απόσταση αναπνοής από τα πανεπιστήμια (Κάρμας, 1995), όχι όμως σε πανεπιστήμια όπως πραγματικά θα ήθελαν οι προα
ναφερθείσες δυνάμεις εντός των ΚΑΤΕΕ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι όλα τα πολιτικά κόμματα υπήρξαν γενναιόδωρα
σε υποσχέσεις, σχεδόν αμέσως μετά την ίδρυση των TEI για τη μετεξέλιξη
τους σε ιδρύματα που θα χορηγούν τον πρώτο τουλάχιστον βασικό προπτυ
χιακό τίτλο (δηλαδή το πτυχίο ή bachelor), όπως και τα πανεπιστήμια. Οι υπο
σχέσεις αυτές, οι οποίες δίδονταν παραμονές κυρίως εθνικών εκλογών, υλο
ποιήθηκαν τελικώς με τον Νόμο 2916/2001 με τον οποίο χαρακτηρίστηκαν και

64. Ο όρος «τριτοβάθμια εκπαίδευση» άρχισε να προβάλλεται διεθνώς από την
UNESCO το 1976. Εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1983 με τον Νόμο 1404
ο οποίος καταργεί τα ΚΑΤΕΕ (ιδρύματα της πολύ ανεπιθύμητης, τότε και τώρα, βαθ
μίδας «ανώτερη εκπαίδευση») και ιδρύει τα TEI τα οποία αποκαλεί ιδρύματα της «τρι
τοβάθμιας εκπαίδευσης», όχι όμως και ιδρύματα της «ανωτάτης εκπαίδευσης». Ανώτα
τα τα χαρακτήρισε πρόσφατα ο Ν. 2916/2001. Ο όρος τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά
τη διεθνή ταξινόμηση της UNESCO (την οποία έχουν αποδεχθεί μετά το 1997 ο OECD
και η Ευρωπαϊκή Ένωση) εμπερικλείει τα πανεπιστήμια αλλά και αρκετά άλλα ιδρύμα
τα της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, εφόσον η διάρκεια σπουδών των υπόψη (άλλων)
ιδρυμάτων είναι μεγαλύτερη από δύο ακαδημαϊκά έτη. Ιδρύματα μικρότερης διάρκειας
σπουδών από δύο έτη - όπως είναι σήμερα στην Ελλάδα τα ΙΕΚ και παλαιότερα οι
ανώτερες επαγγελματικές σχολές (δημόσιες ή ιδιωτικές) θεωρούνται σήμερα, στη βάση
του προαναφερθέντος δείκτη της UNESCO, του OECD και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ιδρύματα της μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (post-secondary non
tertiary level institutes). Βλέπε περισσότερα παραπάνω στο Κεφάλαιο 2, Ενότητα 2.5.3.,
και εις OECD, Classifying Educational Programmes: Manual for ISCED-97..., έ.α.
99

τα TEI ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) του τεχνολογικού τομέα, όπως α
ναφέρονται χαρακτηριστικά σε αυτόν τον νόμο τα TEI. Η υλοποίηση αυτή
όμως είναι τυπική. Η ουσιαστική ισοτιμία TEI και πανεπιστημίων ή του Ε.Μ.
Πολυτεχνείου δεν έχει επέλθει, αφού τα TEI εξακολουθούν να λειτουργούν με
βάση τις διατάξεις του ιδρυτικού τους νόμου (Ν. 1404/1983) και τα πανεπιστήμια-πολυτεχνεία με βάση τις διατάξεις άλλου νόμου (Ν. 1268/1982). Ισοτιμία
θα επέλθει μόνον όταν ωριμάσει η λογική της ενοποίησης αυτών των δύο
νόμων σε έναν νεότερο »για τη δομή και λειτουργία όχι των ΑΕΙ αλλά για
τη δομή και λειτουργία των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
Ενός δηλαδή των τριών επιπέδων σύγκρισης διεθνώς των εκπαιδευτικών
συστημάτων για τα οποία έχουμε κάνει λόγο στο Κεφάλαιο 2, Ενότητα 2.5.2.
Ο παραπάνω αγώνας δρόμου, δηλαδή των ΚΑΤΕΕ αρχικά να μετεξε
λιχθούν σε TEI και των τελευταίων εν συνεχεία σε ΑΕΙ, είχε ως αποτέλεσμα
να ξαναδημιουργηθεί το κενό που υπήρχε ιστορικά μεταξύ λυκείου-πανεπιστημίου πριν ιδρυθούν (τις δεκαετίες του '60 και του 70) οι ανώτερες ιδιωτικές
επαγγελματικές σχολές και εν συνεχεία τα ΚΑΤΕ/ΚΑΤΕΕ.
Αυτό το νεότερο κενό, χωρίς χρονοτριβή, το επεσήμανε ο ιδιωτικός
τομέας, όπως είχε κάνει τις δεκαετίες του '50 και κυρίως του '60, και το
αξιοποίησε πολύ αποτελεσματικά για λογαριασμό του με άνθηση, τη δεκαετία
του '80 μέχρι και σήμερα, των ΚΕΣ. Γι' αυτές τις επιδόσεις τα ΚΕΣ κατηγορή
θηκαν (δυσφημίστηκαν) αδικαιολόγητα από φορείς και από δημόσιους άνδρες
που δεν θα περίμενε ο αντικειμενικός κριτής.
Στις αρχές της δεκαετίας του '90 ο δημόσιος τομέας εκτίμησε ότι πρέ
πει να ξαναεπέμβει. Η επέμβαση έγινε αφού τα ΚΑΤΕΕ είχαν πάρει άλλο δρό
μο - είχαν πλέον πάψει να υπάρχουν - με την ίδρυση των ΙΕΚ (Ν. 2009/1992).
Αρχικά ιδρύθηκαν 15 δημόσια ΙΕΚ ως προπομποί (πρότυπα) για όσα δημόσια
και ιδιωτικά θα ακολουθούσαν.
Τα ιδιωτικά ακολούθησαν ένα έτος αργότερα. Το 1993 αρκετά ΚΕΣ
ζήτησαν και μετατράπηκαν σε ΙΕΚ (τα μικρότερα) ή διχοτομήθηκαν σε ΚΕΣ και
σε ΙΕΚ (τα μεγαλύτερα). Στην πραγματικότητα όμως υποχρεώθηκαν - προ των
απροσδόκητων γι' αυτούς νέων εξελίξεων και των απαιτήσεων του Ν.2009/1992
- να διχοτομηθούν. Διαφορετικά δεν είχαν λόγους να το πράξουν.
Έτσι, σήμερα, στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η άτυπη επαγ
γελματική εκπαίδευση ουσιαστικά προσφέρεται: στα ΚΕΣ (όλα ιδιωτικά) και
στα ΙΕΚ (δημόσια ή ιδιωτικά). Παρέχεται επίσης και σε μερικές σχολές δημό
σιων κυρίως οργανισμών (ΟΤΕ, ΟΣΕ, κ.ά.), αλλά για μέλη των υπόψη οργανι
σμών. Πρόκειται δηλαδή για ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα στην πραγματι100

κότητα για τα οποία δεν λειτουργούν για τους τελειόφοιτους οι νόμοι της προ
σφοράς και της ζήτησης, γιατί είναι a priori εξασφαλισμένη η απασχόληση τους.
Μετά την τελευταία παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας άτυπη επαγ
γελματική εκπαίδευση παρέχεται «εν μέρει» και στα Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ). Επισημαίνουμε τον μερικό χαρακτήρα αυτής της άτυπης
εκπαίδευσης, διότι, σε αντίθεση με εκείνη των Ι ΕΚ, αυτή είναι κατά κανόνα
συνεχιζόμενη ενδοεπιχειρησιακή και οι καταρτιζόμενοι δεν θα είναι κατ' ανά
γκην «μεταλυκειακοί σπουδαστές» που είναι το αντικείμενο αυτού του κεφα
λαίου. Είναι - μπορεί να είναι - άτομα όλων των επιπέδων εκπαίδευσης. Για
παράδειγμα μπορεί να είναι τελειόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης που
εργάζονται ως αποθηκάριοι σε μια αλυσίδα καταστημάτων, οι οποίοι εκτιμάται
ότι πρέπει να εκπαιδευθούν (με την ευθύνη κάποιου ΚΕΚ στις αίθουσες του
ΚΕΚ ή/και στον τόπο εργασίας τους), έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται από τον
εργοδότη και ως πωλητές τις ώρες αιχμής. Μπορεί όμως να είναι και τελειό
φοιτοι λυκείων ή/και πτυχιούχοι πανεπιστημίων ακόμα που χρειάζεται να εκπαι
δευθούν συμπληρωματικά είτε για κάποιες απαραίτητες εσωτερικές μετακινή
σεις είτε για εξοικείωση κάποιων υπαλλήλων με τις νεότερες εξελίξεις και τε
χνικές στα επαγγέλματα που ασκούν εντός της επιχείρησης.
Για τις μονάδες που συγκεντρώθηκαν στοιχεία και για όλες τις άλλες,
με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες άλλων πηγών, παρατηρούμε, στις
Ενότητες 5.3 και 5.4 που ακολουθούν, τα εξής.
5.3. Μεταλυκειακή Επαγγελματική Εκπαίδευση
5.3.7. Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ)

Τα ΚΕΣ, που αξιοποίησαν, όπως προείπαμε, γρήγορα και αποτελε
σματικά το κενό μεταξύ λυκείων και πανεπιστημίων, απευθύνθηκαν κυρίως εξακολουθούν να απευθύνονται προσφέροντας ευκαιρίες εκπαίδευσης - σε
αυτούς που αποτύγχαναν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια και τα TEI. Και
όπως παλαιότερα οι σχολές λογιστών, ηλεκτρονικών, γραμματέων, και άλλων
ειδικοτήτων αιχμής (εκείνη την εποχή), καλούσαν τους τελειόφοιτους εξατα
ξίου γυμνασίου να εγγραφούν σε προγράμματα για τα οποία το τυπικό σκέ
λος της εκπαίδευσης δεν είχε ακόμα προετοιμασθεί (π.χ. τυφλό σύστημα
ηλεκτροκίνητης γραφομηχανής, ηλεκτρονική, κ.ά.), έτσι και σήμερα, τα ΚΕΣ κά
λεσαν τους τελειόφοιτους λυκείου να εγγραφούν σε αντίστοιχα προγράμματα
αιχμής, όπως για παράδειγμα προγραμματιστών Η/Υ, computer graphics,
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multimedia, ηχοληπτών και εικονοληπτών με πολύ υψηλής τεχνολογίας μη
χανήματα λήψεως τα οποία δεν διέθεταν τα δημόσια εκπαιδευτικά καταστή
ματα την κατάλληλη στιγμή και στην επιβαλλόμενη έκταση.
• Επίσημα στοιχεία για τα ΚΕΣ δεν υπάρχουν. Η ΕΣΥΕ ή άλλη δημόσια
αρχή δεν παρακολουθούν στοιχεία για τα ΚΕΣ όπως για άλλα εκπαιδευτικά
καταστήματα. Στο Παράρτημα παραθέτουμε σε έξι πίνακες (Π1-Π6) μερικά
στοιχεία από ένα πλήθος στοιχείων τα οποία συγκεντρώσαμε για πρώτη φορά
(Κάρμας, 2001). Στη βάση αυτών των στοιχείων και κάποιων νεότερων μπο
ρούμε να πούμε πολύ επιγραμματικά για τα ΚΕΣ τα εξής.
Τα ΚΕΣ άνθισαν και ανθούν ακόμα μερικά από αυτά κατά πρώτο λόγο
στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στη Θεσσαλονίκη και κατά δεύτερο λόγο σε
μερικές ακόμα από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας (Πάτρα, Λάρισα, Ηρά
κλειο, Ιωάννινα, κ.ά.). Μερικά ΚΕΣ συγκεντρώθηκαν σε ένα ή σε δύο το πολύ
πεδία σπουδών (π.χ. στην πληροφορική, το εμπόριο, τις τράπεζες και την πί
στη, τις καλές τέχνες κΑ). Σε όλες όμως σχεδόν τις περιπτώσεις, τα εν λόγω
πεδία έχουν ως κεντρικό τους άξονα τον τριτογενή τομέα της οικονομίας.
Παραμονές του 2000 εκτιμάται ότι ήταν σε λειτουργία σε ολόκληρη τη
χώρα 162 ΚΕΣ (Πίνακας Π1, Παραρτήματος) από τα οποία 16 αυτοδιαφη
μίζονται ως «κολλέγια», επειδή συνεργάζονται με ιδρύματα του εξωτερικού
(κυρίως της Αγγλίας) και προσφέρουν προγράμματα σπουδών, εγκεκριμένα
από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, με μερική ή ολική φοίτηση στην Ελλάδα.
* Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα εν λόγω ιδρύματα, πολύτιμα ως
ΚΕΣ, δημιουργούν προβλήματα ως παραρτήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.
Χωρίς να διαθέτουν πάντοτε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις (εργαστήρια, βι
βλιοθήκες, κτλ.) και, κυρίως, χωρίς να διαθέτουν το κατάλληλο διδακτικό προ
σωπικό - για ερευνητικό δεν γίνεται καν λόγος, τέτοιο δεν υπάρχει στα ΚΕΣ
- απευθύνονται με παραπλανητικές διαφημίσεις και προγράμματα σε τελειό
φοιτους λυκείου που αποτυγχάνουν να εισαχθούν σε ελληνικά πανεπιστήμια
ή σε TEI, και ικανοποιούν ένα υπολογίσιμο ποσοστό της ζήτησης τριτοβάθ
μιας εκπαίδευσης για πολύ υψηλά όμως δίδακτρα. Δεν υπάρχουν αντικειμε
νικά κριτήρια εισόδου σπουδαστών και διδασκόντων στα εν λόγω ιδρύματα.
Αποφασιστικό λόγο έχουν οι διευθυντές - σχολάρχες των υπόψη κέντρων, οι
οποίοι είναι φυσικό να ενεργούν στη βάση οικονομικών κριτηρίων για την «ευη
μερία« και την «ευρωστία» των σχολείων τους 65 .
65. Η Πολιτεία, ενώ αποδέχεται την εγγραφή νέων σε τέτοια ιδρύματα ως ΚΕΣ,
αποθαρρύνει την εγγραφή τους ως παραρτήματα πανεπιστημίων. Αποκορύφωμα της
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Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ειδικότητες οι οποίες προσφέρο
νται στα ΚΕΣ του Λεκανοπεδίου Αττικής και της Θεσσαλονίκης (Πίνακας Π2,
Παραρτήματος) επικεντρώνονται σε τρία ή τέσσερα πεδία του τριτογενούς
τομέα (πληροφορική, εμπόριο, διαφήμιση), τα προγράμματα των οποίων στο
χεύουν στο να προετοιμάσουν τους νέους να γίνουν υπάλληλοι κυρίως γρα
φείων. Αυτή δε η επιλογή δεν φαίνεται να προσδιορίζεται τόσο από τη ζήτη
ση, όσο από την προσφορά. Δηλαδή από τους σχολάρχες-διευθυντές των
ΚΕΣ και από τη σχετική διαφήμιση.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο ιδιωτικός τομέας (ως προσφορά) κάνει αυτήν την
επιλογή. Το εύρος δηλαδή των ειδικοτήτων που προσφέρει (σε κάποια τιμή)
να είναι πολύ στενό. Το κάνει γιατί το κόστος εκπαίδευσης των συγκεκρι
μένων ειδικοτήτων είναι σχετικά χαμηλό. Πολύ χαμηλότερο από ό,τι σε άλλες,
περισσότερο ίσως χρήσιμες, με κάποια άλλα κριτήρια, ειδικότητες (π.χ. τεχνι
κούς ή τεχνολόγους). Δεν θα ήταν όμως λογικό να επιρρίπτονται οι ευθύνες
στην πλευρά της προσφοράς για την κατάσταση αυτή επειδή συμπίπτει, λόγω
αποχής από την όλη σκηνή του Κράτους, να συγκροτείται καθ' ολοκληρίαν
από ιδιώτες.
Η πλευρά αυτή είναι υποχρεωμένη - και έτσι πρέπει στα πλαίσια ενός
ανταγωνιστικού οικονομικού συστήματος (αφού αυτό έχει επιλέξει η ελληνική
πολιτεία) - να παίρνει τις αποφάσεις της επί τη βάσει οικονομικών μόνον κρι
τηρίων. Το Κράτος είναι εκείνο που είναι υποχρεωμένο να ενεργήσει επί τη
βάσει ενός συνδυασμού οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών κριτηρίων. Και
σε αυτή την επιλογή του το Κράτος, σε ένα καθεστώς μεικτής οικονομίας, ποτέ
δεν ανταγωνίζεται τον ιδιωτικό τομέα, απλώς τον ελέγχει. Και τον ελέγχει με
έναν πολύ απλό τρόπο: το Κράτος δημιουργεί τα δικά του πρότυπα (λίγα αλ
λά άρτια εξοπλισμένα και στελεχωμένα Ι ΕΚ, ΚΕΣ ή άλλα ανάλογα εκπαιδευ
τήρια) και καλεί εν συνεχεία τον ιδιωτικό τομέα να τα αντιγράψει, στη βάση
όμως ενός δίκαιου και αυστηρού πάντοτε ελέγχου.

αποθάρρυνσης αποτελεί η άρνηση του Δημοσίου να αναγνωρίζει, δια του Διαπανεπιστη
μιακού Κέντρου Αναγνωρίσεων Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), - ως ισότιμους
με τα ελληνικά πτυχία - τίτλους σπουδών που χορηγήθηκαν από πανεπιστήμια του εξω
τερικού σε σπουδαστές που το σύνολο ή και μέρος ακόμα των προπτυχιακών σπουδών
τους έγινε στην Ελλάδα σε συνεργαζόμενα ΚΕΣ. [Το ΔΙΚΑΤΣΑ καταργήθηκε πολύ
πρόσφατα και επανιδρύθηκε με άλλο όνομα (ΔΟΑΤΑΠ: Διεπιστημονικός Οργανισμός
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκής Πληροφόρησης) ως εάν έφταιξε το όνομα για το
αμαρτωλό πράγματι παρελθόν του στην αναγνώριση τίτλων και ιδιαίτερα της ιατρικής.]
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Συνεπώς, η πλευρά της προσφοράς, για να είχε πάρει πρωτοβουλίες
και προς άλλα πεδία (δηλαδή προς περισσότερο πολύπλοκα προγράμματα
και προς περισσότερο απαιτητικές εξειδικεύσεις στον τεχνικό ή/και στον τε
χνολογικό τομέα), χρειαζόταν κάποιες ελάχιστες εγγυήσεις του Κράτους και
κυρίως την εγγύηση ότι, αν «επιχειρούσε», δεν θα ερχόταν το Κράτος με νεό
τερες πολιτικές και διατάξεις να ανατρέψει τα σχέδια όσων θα τολμούσαν. Τέ
τοιες εγγυήσεις όμως το Κράτος ούτε ήθελε, αλλά ούτε μπορούσε, να δώσει
εκείνη τουλάχιστον την περίοδο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαφορετικής εκ των υστέρων παρέμβα
σης του Κράτους σε μια κατάσταση ισορροπίας, η οποία επεχειρείτο να δια
μορφωθεί στις αρχές της δεκαετίας του '90 (αμέσως δηλαδή μετά την ψήφι
ση του Ν. 2009/1992) αποτελούν δύο αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας
(115372/11.11.1994 και 115373/11.11.1994) ως αντίδραση στον εν λόγω νόμο
ο οποίος αγνοούσε παντελώς το Υπουργείο Εργασίας ως προς το να έχει και
αυτό αρμοδιότητες άτυπης επαγγελματικής εκπαίδευσης 66 . Πριν το έτος αυτό
το Υπουργείο Παιδείας, μη έχον αρμοδιότητες άτυπης εκπαίδευσης [κατάρτι
σης (training)] δεν μπορούσε να διαχειρισθεί ούτε δραχμή από τους χρηματι
κούς πόρους που άρχισαν να εισρέουν από την Ε.Ε. για «training», όχι όμως
και για άλλες κατηγορίες και τύπους εκπαίδευσης. Το σύνολο των πόρων του
Πρώτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή Α' Πακέτου Delors 1989-1993 το δια
χειρίστηκε το Υπουργείο Εργασίας (Κάρμας, 1995, σσ. 56-60) με αποτέλεσμα
να δαπανηθούν, χωρίς προηγούμενη εμπειρία, 2.378 χιλιάδες ECU ή 18,3%
του συνολικού κόστους αυτού του προγράμματος, μέσα από διαδικασίες κα
θόλου ζηλευτές σήμερα. [Μέσα από μιαν ανεξέλεγκτη δηλαδή «σεμιναριολογία» όπως αναφέρει ο ευρωβουλευτής Πιέρρος, και με εταιρείες υλοποίη
σης προγραμμάτων κατάρτισης που συγκροτούνταν «εν μια νυκτί» για να
διεκδικήσουν στο φως της επομένης χρηματικούς πόρους του Α' Πακέτου67.]
Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν, μπροστά στην αδυναμία του να διεκ
δικεί και αυτό πόρους κατάρτισης, μερίμνησε για την ψήφιση του Ν. 2009/
1992 στο άρθρο 1 του οποίου αναφέρεται:
«Καθιερώνεται Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα
τάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ) που έχει ως σκοπό: (α)..., (β)..., (γ)..., (δ) την εκτέ66. Άξιο προσοχής είναι ότι ο Ν. 2009/1992 δεν αναφέρει πουθενά, ούτε καν
σε κάποιο εδάφιο άρθρου του, ότι το Υπουργείο Εργασίας μπορεί να έχει και αυτό
κάποιες αρμοδιότητες κατάρτισης όπως πριν.
67. Βλέπε Φίλιππος Τ. Πιέρρος, "Το 2ο Πακέτο Delors και η Ελλάδα", Τεχνικά,
μηνιαία τεχνική και οικονομική έκδοση, τεύχος 7, Ιανουάριος 1993.
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λεση κάθε είδους εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων επαγγελμα
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και (ε)...».
Μόλις έγινε αντιληπτή αυτή η ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας ερέ
θισε πολύ τον κόσμο του Υπουργείου Εργασίας που διαχειριζόταν πρώτα τα
θέματα κατάρτισης - ομολογουμένως καλύτερα από κάθε. άλλον πριν, δια των
σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, όχι όμως και δι' όλων των άλλων δραστηριοτή
των του - και αντέδρασε με τις προαναφερθείσες δύο υπουργικές αποφάσεις.
Εν συνεχεία δε και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων του, μέχρι σήμερα, οι
οποίες έχουν οδηγήσει στην εγκαθίδρυση ενός δικτύου άτυπης επαγγελματι
κής εκπαίδευσης (κατάρτισης), το οποίο υλοποιεί (το Υπουργείο Εργασίας)
μέσω των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), για την καταλληλότητα
των οποίων εκπαιδευτικών μονάδων (υλικοτεχνικής υποδομής, προγραμμάτων
σπουδών και καταλληλότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού) αποφαίνεται το
ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης).
Έτσι σήμερα η χώρα μας διαθέτει τρία παράλληλα δίκτυα άτυπης
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
• Ένα του Υπουργείου Παιδείας το οποίο εποπτεύει δια του ΟΕΕΚ, υλο
ποιεί δια των Ι ΕΚ (δημοσίων και ιδιωτικών) και χρηματοδοτεί με πό
ρους που αντλεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για σκοπούς όμως αρχι
κής μόνον επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 68 .
• Το δεύτερο του Υπουργείου Εργασίας το οποίο εποπτεύει δια του
ΕΚΕΠΙΣ, υλοποιεί δια των ΚΕΚ (δημοσίων, ιδιωτικών, κοινωνικών φο
ρέων, και φορέων της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτο
διοίκησης) και χρηματοδοτεί με πόρους που αντλεί από την Ευρωπαϊ
κή Ένωση για σκοπούς όμως συνεχιζόμενης μόνον επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
68. Δια των καταλλήλων χειρισμών στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες οι χρημα
τικοί πόροι που εισρέουν μετά το 1993 στη χώρα μας για επαγγελματική εκπαίδευση
[θεωρητική και πρακτική (κατάρτιση)] μέσω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μοι
ράζονται μεταξύ υπουργείων Παιδείας και Εργασίας όπως τα αντίστοιχα δύο επιχειρη
σιακά προγράμματα, ένα για την αρχική και το άλλο για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και
κατάρτιση. Επιβάλλεται όμως να έχουμε υπόψη στην Αθήνα ότι, όταν χρειασθεί να
διακοπούν ή να περιορισθούν οι εισρέοντες πόροι, για να συνεχίσουν να λειτουργούν τα
δίκτυα των Ι ΕΚ και των ΚΕΚ, το βάρος θα πρέπει να το αναλάβει η ελληνική πλευρά:
είτε ο τακτικός προϋπολογισμός είτε τρίτοι που ωφελούνται - θα ωφελούνται - από τη
λειτουργία τους (π.χ. επιχειρήσεις, ενώσεις εργαζομένων, τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιώτες).
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•

Και το τρίτο του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο εποπτεύει ο Τομέας
Εμπορίου αυτού του υπουργείου, υλοποιεί δια των ΚΕΣ (όλα ιδιωτικά)
και χρηματοδοτεί αποκλειστικά ο ιδιωτικός τομέας δια διδάκτρων τα
οποία καλείται να καταβάλει στα ταμεία των ΚΕΣ όταν κάνει χρήση
των υπηρεσιών τους πάνω σε μια ελεύθερη πάντοτε συμπεφωνημένη
βάση.
Στις ενότητες που ακολουθούν (5.3.2, 5.3.3) το ενδιαφέρον μας επικεν
τρώνεται στα Ι ΕΚ και στα ΚΕΣ, επειδή σε αυτά φοιτούν κατά κανόνα τελειό
φοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης που δεν συνεχίζουν σπουδές σε TEI και σε
πανεπιστήμια. Των ΚΕΚ άλλη είναι η εκπαιδευτική αποστολή. Το ενδιαφέρον
μας συνεπώς γι' αυτά, είναι έμμεσο. Όταν δηλαδή διαπιστώνουμε ότι συμπλη
ρώνουν ή, κακώς, αντιγράφουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες των άλλων δύο
δικτύων και κυρίως του δικτύου των ΙΕΚ. Και όταν τα βρίσκουμε, ως μονάδες
άτυπης εκπαίδευσης, εντός πανεπιστημίων να επιδίδονται (τα πανεπιστήμια)
εμμέσως πλην σαφώς και στην κατάρτιση! Ποιων και γιατί άραγε; Εκείνων
που όφειλαν να είχαν καταρτίσει πριν τους δώσουν τα πτυχία και εκείνων που
όφειλαν να μην ανταγωνίζονται; Δηλαδή των πρώην φοιτητών-πτυχιούχων
σήμερα που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι πλέον επαγγελ
ματίες χωρίς τον αθέμιτο ανταγωνισμό των πρώην καθηγητών τους;
Ας το σκεφθούν τούτο λίγο καλύτερα όσοι κινούν τα νήματα (και τα
χρήματα) της άτυπης επαγγελματικής εκπαίδευσης (κατάρτισης) στη χώρα
μας και όσοι εποπτεύουν το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων για τον
μισθό που τους δίνουν αλλά και για την αιτία που τους τον δίνουν. Δηλαδή
για να διδάσκουν τους φοιτητές τους και να ερευνούν για χάρη τους την ώρα
που ενδεχομένως διδάσκουν όχι τους φοιτητές τους αλλά «καταρτίζουν» κά
ποιους άλλους: δηλαδή κάποιους πτυχιούχους πρώην φοιτητές τους και κά
ποιους τελειόφοιτους λυκείου για να κερδίσουν (οι καθηγητές του πανεπι
στημίου) έναν δεύτερο μισθό 69 .
5.3.2. Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
Τα ΙΕΚ ιδρύθηκαν σε αντιστάθμισμα τριών βασικών αδυναμιών του
εκπαιδευτικού μας συστήματος (πλευρά της προσφοράς) και μιας μόνιμης
69. Για τέτοιες δραστηριότητες πανεπιστημίων, δια των ΚΕΚ, βλέπε κατ' επα
νάληψη προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Αθηνών σε όλες τις
ημερήσιες και τις κυριακάτικες εφημερίδες των Αθηνών (π.χ. Η Καθημερινή, 29.1.2006,
Το Βήμα, της ίδιας ημέρας, κ.ά.).
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απαίτησης της ελληνικής οικονομίας (πλευρά της ζήτησης) για καλύτερα κα
ταρτισμένους Έλληνες πολίτες για τις μονάδες παραγωγής.
• Πρώτη αδυναμία: Η δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τυπικής
και άτυπης) που αδυνατούσε πάντοτε - εξακολουθεί να αδυνατεί από τη μια πλευρά να δώσει περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και
από την άλλη να πείσει περισσότερους νέους ότι, για να σταδιοδρο
μήσουν επαγγελματικά, μετά τη συμπλήρωση 12 ετών τυπικής εκπαί
δευσης, δεν είναι ανάγκη να πάνε οπωσδήποτε στο πανεπιστήμιο.
• Δεύτερη αδυναμία: Η απόκλιση των KATE από τον αρχικό τους σκο
πό, η μετεξέλιξη τους σε TEI και η μόνιμη επιδίωξη των τελευταίων να
εξομοιωθούν με τα πανεπιστήμια (για τους λόγους που αναφέραμε
ήδη παραπάνω), με αποτέλεσμα διεύρυνση του κενού μεταξύ λυκείων
- πανεπιστημίων. [Σημείωση: Τα Ι ΕΚ μπορεί και αυτά στην πορεία τους
να ζητήσουν να εξομοιωθούν με τα TEI. Ο πολιτικός του μέλλοντος (ο
νομοθέτης του μέλλοντος), αν συναινέσει, θα είναι υπαίτιος δημιουρ
γίας ενός νέου κενού μεταξύ λυκείων και ΤΕΙ/πανεπιστημίων.]
• Τρίτη αδυναμία: Η όλη δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος και
η αδυναμία των μηχανισμών της αγοράς να δώσουν ευκαιρίες εκπαί
δευσης - μέσα από τα ΚΕΣ έστω (ή μέσα από άλλα ιδρύματα της τρι
τοβάθμιας εκπαίδευσης) - σε ένα ευρύτερο φάσμα εξειδικεύσεων από
το προσφερόμενο στενό φάσμα των ΚΕΣ.
Τον Μάιο 1995 λειτουργούσαν σε ολόκληρη τη χώρα 59 δημόσια ΙΕΚ,
από τα οποία 7 στο Λεκανοπέδιο Αττικής και 5 στη Θεσσαλονίκη. Τρία χρόνια
αργότερα (τέλος 1998) λειτουργούσαν σε ολόκληρη τη χώρα 208 ΙΕΚ από τα
οποία 118 δημόσια και 90 ιδιωτικά. Σήμερα (2006) ο ΟΕΕΚ δεν είναι σε θέση
να παραχωρήσει αναλυτικά στοιχεία που παραχώρησε πρόθυμα στα μέσα της
δεκαετίας του '90 (Πίνακες Π4, Π5, Π6, Π7 Παραρτήματος). Αξιόπιστα
στοιχεία παραχώρησε μόνον για τους απόφοιτους των δημοσίων ΙΕΚ για τη
διετία 2002-2004 (Πίνακας Π8 Παραρτήματος). Στη βάση αυτών των στοιχείων
συντάξαμε τον Πίνακα 8. Συνεκτιμώντας τα στοιχεία αυτού του πίνακα αλλά
και τα αναλυτικά στοιχεία άλλων πηγών (Πίνακας Π3 Παραρτήματος), συνε
κτιμώντας επίσης ποιοτικά στοιχεία και πληροφορίες που αντλήσαμε κατά
καιρούς από στελέχη του ΟΕΕΚ, από διευθυντές και διδάσκοντες δημοσίων
και ιδιωτικών ΙΕΚ, παρατηρούμε τα εξής:
Ευκαιρίες εκπαίδευσης - και όχι περιοριστικά μόνον κατάρτισης70 70. Βλέπε τη διαφορά των εννοιών «εκπαίδευση» και «κατάρτιση» στο Κεφά
λαιο 2, Ενότητα 2.4.3.
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έχουν δοθεί από τότε που ιδρύθηκαν τα ΙΕΚ (1992) μέχρι σήμερα (2006) σε πε
ρισσότερες από 145 ειδικότητες.
Συγκεντρωτικά στοιχεία για την πραγματική ζήτηση εκπαίδευσης σε όλες
αυτές τις ειδικότητες - δηλαδή για τον αριθμό αιτήσεων εισόδου κάθε χρόνο
στα ΙΕΚ - δεν υπάρχουν. Δεν παρακολουθούνται τέτοια στοιχεία από την
ΕΣΥΕ, τον ΟΕΕΚ ή άλλον φορέα. Εις δε την περίπτωση που κάποιος θα επι
χειρούσε να την προσδιορίσει αθροιστικά από τις επιμέρους αιτήσεις εισόδου
στα διάφορα ΙΕΚ, η ζήτηση αυτή θα ήταν πλασματική. Θα ήταν κατά πολύ με
γαλύτερη της πραγματικής, γιατί κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υπο
βάλλει αιτήσεις - και το κάνει για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο αποκλει
σμού του - σε περισσότερα από ένα ΙΕΚ. Σημειώνουμε δε εδώ ότι οι υποψή
φιοι σπουδαστές καλώς έχουν αυτό το δικαίωμα.
Από στοιχεία του Πίνακα 8 προκύπτει ότι οι απόφοιτοι των δημοσίων
ΙΕΚ - από ιδρύσεως τους (1992) μέχρι Ιούνιο 1998 - ήταν 29.466 71 από τους
οποίους 12.732 (43,4%) ήταν απόφοιτοι μιας των 12 ειδικοτήτων του τομέα
Οικονομίας και Διοίκησης με προεξέχουσα, εδώ, την ειδικότητα του ειδικού
μηχανογραφημένου λογιστηρίου. Ακολουθούν οι απόφοιτοι 3 ειδικοτήτων του
τομέα Πληροφορικής με 3.182 αποφοίτους ή 10,8% του συνόλου, 14 ειδικοτή
των του τομέα Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών με 2.395 αποφοίτους ή 8,2%
του συνόλου, και 3 ειδικοτήτων του τομέα Μηχανολογίας με 2.229 αποφοί
τους ή 7,6% του συνόλου των αποφοίτων.
Αντίστοιχα στοιχεία στον ίδιο πίνακα (8) της διετίας 2002-2004 δείχνουν
ότι οι απόφοιτοι ήταν 31.568, δηλαδή 2.102 περισσότεροι. Και ετούτη την πε
ρίοδο ο μεγαλύτερος αριθμός αποφοίτων καταγράφεται στον τομέα Οικονο
μίας και Διοίκησης (27,6% του συνόλου) με την ειδικότητα πάλι του «ειδικού
71. Πρόκειται για τους απόφοιτους των ετών 1994, 1995, 1996 1997 και 1998,
αφού απόφοιτους είχαμε μετά μια διετία από της ιδρύσεως των ΙΕΚ. Για τους από
φοιτους των ιδιωτικών ΙΕΚ ο ΟΕΕΚ - υπό την εποπτεία του οποίου λειτουργούν δη
μόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ - ελάχιστα γνωρίζει. Ό,τι μαθαίνει γι' αυτούς (στη βάση των στοι
χείων που μέχρι στιγμής συγκεντρώνονται για ζήτηση εκπαίδευσης στα ιδιωτικά ΙΕΚ) το
μαθαίνει όταν οι απόφοιτοι των ιδιωτικών ΙΕΚ υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις
εξετάσεις πιστοποίησης της ικανότητας τους να διεκδικούν στην αγορά εργασίας θέση
ανάλογη με την ειδικότητα για την οποία εκπαιδεύτηκαν. Τις εξετάσεις αυτές - γνω
στές ως Εξετάσεις Πιστοποίησης για απόφοιτους δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ - τις
διενεργεί, ως γνωστόν, ο ΟΕΕΚ ο οποίος "εις πιοτοποίησιν" χορηγεί και το αντίστοιχο
Δίπλωμα (βλέπε διπλωματούχους στον Πίνακα 8).
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μηχανογραφημένου λογιστηρίου» να κατέχει την πρώτη θέση (3.064 απόφοι
τοι) όχι μόνον μεταξύ των 14 ειδικοτήτων του τομέα αυτού αλλά μεταξύ όλων
των ειδικοτήτων (109) όλων των τομέων (12) της περιόδου 2002-200472. Ακο
λουθούν, με την ίδια σειρά όπως και την περίοδο 1992-1998 αλλά με διαφο
ρετικά ποσοστά, οι τομείς Πληροφορικής με 20,9% του συνόλου των αποφοί
των, Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών με 15,3%, Μεταφορών και Τουρισμού
με 11,0% και Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών με 9,9%.
Οι ειδικότητες με τους λιγότερους απόφοιτους και τις δύο περιόδους
(1992-98 και 2002-04) ήταν αυτές των τομέων Αθλητικών Εφαρμογών, Ένδυ
σης και Υπόδυσης, Τροφίμων και Ποτών, ενώ για τις ειδικότητες των τομέων
Εφαρμοσμένης Χημείας, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Περιβάλλοντος και Εφαρμο
σμένων Τεχνών Επιπέδου 1 για τελειόφοιτους γυμνασίου, δεν καταγράφονται
απόφοιτοι την περίοδο 2002-04.
Από στοιχεία του Πίνακα 8, επίσης, προκύπτει ότι από το σύνολο των
αποφοίτων από δημόσια ΙΕΚ της χώρας, εκείνοι που έλαβαν μέρος μια ή πε
ρισσότερες φορές στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του ΟΕΕΚ και πήραν το δίπλω
μα τους ήταν 12.207 ή 41,4% του συνόλου, από τους οποίους 3.853 (31,6%)
ειδικοτήτων του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης. Ακολουθούν: 1.329 διπλω
ματούχοι (10,9%) ειδικοτήτων του τομέα Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
1.223 διπλωματούχοι (10,0%) ειδικοτήτων που λειτουργούσαν κάποια περίοδο
μέχρι τις 31.12.1998 αλλά καταργήθηκαν στη συνέχεια, 1.187 διπλωματούχοι
(9,7%) ειδικοτήτων του τομέα Μεταφορών και Τουρισμού, και 906 διπλωμα
τούχοι (7,4%) ειδικοτήτων του τομέα Μηχανολογίας. Οι διπλωματούχοι του
τομέα Πληροφορικής, που ως απόφοιτοι είχαν τη δεύτερη θέση, αμέσως μετά
τους απόφοιτους του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, ήταν 586 (4,8% του
συνόλου). Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ένα από τα μικρότερα ποσοστά
διπλωματούχων ως προς τους απόφοιτους (18,5% έναντι του μέσου 41,4%).
Τα μεγαλύτερα ποσοστά διπλωματούχων προς απόφοιτους παρατηρή
θηκαν στις ειδικότητες των τομέων Δομικών Έργων (68,6%), Μεταφορών και
Τουρισμού (68,0%), Εφαρμοσμένης Χημείας και Υλικών (67,7%), Περιβάλλο
ντος (61,7%) και Τροφίμων και Ποτών (58,4%). Και τα μικρότερα ποσοστά
στις ειδικότητες των τομέων Αθλητικών Εφαρμογών (0,0%), Εφαρμοσμένων
72. Βλέπε Πίνακα Π8 στο Παράρτημα, στον οποίο οι 17 τομείς της περιόδου
1992-1998 συμπτύσσονται σε 12, με τον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης να μετονο
μάζεται σε τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
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Τεχνών Επιπέδου 1 (0,0%), Πληροφορικής (18,5%), και Οικονομίας και Διοί
κησης (30,3%).
Οι διπλωματούχοι από απόφοιτους ιδιωτικών ΙΕΚ, τον συνολικό αριθμό
των οποίων δεν γνωρίζουμε, ήταν 9.028. Οι τελευταίοι προστιθέμενοι στους
διπλωματούχους των δημοσίων ΙΕΚ μάς δίνουν έναν συνολικό αριθμό διπλω
ματούχων ΙΕΚ 21.235, ο οποίος κατανέμεται στους 17 βασικούς τομείς ειδικο
τήτων όπως στον Πίνακα 8.
Οι περισσότεροι διπλωματούχοι αντιστοιχούν στις ειδικότητες του το
μέα Διοίκησης και Οικονομίας (30,9%). Ακολουθούν οι τομείς Υγείας και Κοι
νωνικών Υπηρεσιών (17,4%), Εφαρμοσμένων Τεχνών Επιπέδου 1 (9,3%), Με
ταφορών και Τουρισμού (6,5%), και Πληροφορικής (5,9%). Έπονται με ποσο
στά κάτω του 5,0% όλοι οι άλλοι τομείς, με τελευταίους τους τομείς Ένδυσης
και Υπόδησης (0,3%) και Περιβάλλοντος (επίσης 0,3%).
Τα παραπάνω στοιχεία μάς υποχρεώνουν να κάνουμε την εξής ουσια
στική τοποθέτηση: Η διαφορά μεταξύ αποφοίτων και διπλωματούχων δεν πρέ
πει να παραμείνει απαρατήρητη. Ο ΟΕΕΚ έχει υποχρέωση να ελέγξει μήπως
υποστηρίζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα ΙΕΚ για το καλό όχι των σπου
δαστών αλλά των διδασκόντων σε αυτά για την περίπτωση των δημοσίων ΙΕΚ
ή των σχολαρχών για την περίπτωση των ιδιωτικών ΙΕΚ.
Επειδή πιστεύουμε ότι τα ΙΕΚ είναι σπουδαία σχολεία, για να μην αλ
λοιώνεται ο σπουδαίος τους χαρακτήρας, πρέπει να περιορίζονται σε εκείνες
τις ειδικότητες για τις οποίες είναι υποχρεωτικά σεβαστοί οι αποκτώμενοι τί
τλοι σπουδών από τους εργοδότες και σε εκείνες επίσης τις ειδικότητες για
τις οποίες, όταν τις σπουδάσουν κάποιοι νέοι με τη δέουσα σοβαρότητα, είναι
σίγουρο ότι θα βρουν σύντομα απασχόληση. Σπουδές στα ΙΕΚ για μια ειδικό
τητα για την οποία δεν έχει καμία σημασία στην αγορά εργασίας η πιστοποίη
ση του ΟΕΕΚ δεν είναι απαραίτητο να γίνονται στα ΙΕΚ, μπορούν κάλλιστα να
γίνονται στα ΚΕΣ ή σε άλλα ιδρύματα της τυπικής ή της άτυπης εκπαίδευσης.
Είναι πολύ σημαντικό για το κύρος του ΟΕΕΚ να μην ενθαρρύνει τους
νέους να εγγράφονται σε ειδικότητες για τις οποίες τα μηνύματα της αγοράς
είναι αρνητικά. Για νέους δε που ενδεχομένως έχουν εγγραφεί, αν έρχονται
αρνητικά μηνύματα από την αγορά εργασίας για τις ειδικότητες στις οποίες
έχουν εγγραφεί, είναι χρέος του ΟΕΕΚ να βρίσκει τρόπους να μετακινούνται
οι σπουδαστές τέτοιων ειδικοτήτων (να μετεγγράφονται) σε άλλες ειδικότητες
για τις οποίες τα μηνύματα είναι θετικά. Για να μπορεί να συμβεί τούτο, είναι
απαραίτητο να ενισχυθεί ο ΟΕΕΚ με πολύ ικανά και έμπειρα στελέχη στη συμ110

βουλευτική και με όλους τους απαραίτητους εσωτερικούς μηχανισμούς ευελι
ξίας και ισορροπίας (built-in-flexibility and built-in-stability mechanisms). Δεν
πρέπει ο ΟΕΕΚ, αν θέλει να ενισχύσει και να διατηρήσει το κύρος του, να εν
δώσει σε πιέσεις οθενδήποτε για ικανοποίηση κοινωνικών διαστάσεων της ζή
τησης μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Για ικανοποίηση τέτοιων διαστάσεων κα
ταλληλότερα είναι τα πανεπιστήμια (δεν πρέπει να είναι τα TEI, δυστυχώς
όμως είναι) και τα ΚΕΣ.
Είναι αλήθεια ότι μετά την απρογραμμάτιστη ποσοτική διεύρυνση της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά το 1998 όπου ιδρύθηκαν αλόγιστα, συνεπεία
πολιτικών και κοινωνικών πιέσεων, τμήματα πανεπιστημίων και TEI σε πόλεις
και κωμοπόλεις της περιφέρειας73, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της ζή
τησης επαγγελματικής εκπαίδευσης στα Ι ΕΚ. Την εξέλιξη αυτή κάποιοι την
θεωρούν αρνητική για τη μελλοντική πορεία και ευημερία των ΙΕΚ στο εκπαι
δευτικό μας σύστημα. Εμείς, όμως, πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή ήταν θετική
σε ό,τι αφορά αυτά τούτα τα ΙΕΚ ως θεσμό εντός του ευρύτερου εκπαιδευ
τικού συστήματος της χώρας. Τα ΙΕΚ μπόρεσαν και ανταποκρίθηκαν στην απο
στολή που πράγματι τους ανήκει: Να συστέλλονται δηλαδή και να διαστέλ
λονται γρήγορα και αποφασιστικά ανάλογα προς τα θετικά και τα αρνητικά
εξωτερικά μηνύματα τα οποία δέχονται από κάθε κατεύθυνση, ιδιαίτερα όμως
από την αγορά εργασίας.
Αυτούς που ανησυχούν για τη στροφή της ζήτησης των νέων προς τα
πανεπιστήμια και τα TEI - αν δεν είναι μεταξύ εκείνων που πρέπει να χάσουν
τις θέσεις τους ως διευθυντές και διδάσκοντες σε δημόσια ΙΕΚ (δηλαδή
καθηγητές δευτεροβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης, οι περισσότεροι διευθυντές)
- μπορούμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι οι νέοι και οι νέες θα εγκαταλείψουν
τα αμφιβόλου επιστημονικής στάθμης τμήματα των πανεπιστημίων και των TEI
και θα επιστρέψουν στα ΙΕΚ, εάν (επιστρέφοντες) είναι βέβαιο ότι θα βρουν
απασχόληση μετά την πιστοποίηση τους από τον ΟΕΕΚ ως ικανών για κάποια
ειδικότητα.
73. Βλέπε περισσότερα γι' αυτή την αλόγιστη διεύρυνση εις Κων. Α. Κάρμας,
"Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Μια Συστημική Ανάλυση, Παρουσίαση και
Προβολή της στον 21ο Αιώνα ως Υποσυστήματος του Ευρύτερου Εκπαιδευτικού Συ
στήματος της Χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης", εις Άλκηστις Παρβέρη (Επιμέ
λεια): Το Έργο «Έρευνα» 1997-2000, Συνοπτική Παρουσίαση, Κέντρο Εκπαιδευτικής
Έρευνας, Αθήνα, 2002, σσ. 69-77.
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5.3.3. Σύνθεση Προσφοράς και Ζήτησης στα ΚΕΣ και τα ΙΕΚ
Η σύγκριση των Πινάκων Π2 και Π5 του Παραρτήματος φανερώνει ότι
τα δημόσια Ι ΕΚ προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης σε ένα ευρύτερο φάσμα
ειδικοτήτων από ό,τι τα ιδιωτικά ΚΕΣ. Το φάσμα αυτό των δημοσίων ΙΕΚ είναι
επίσης ευρύτερο και από το φάσμα ειδικοτήτων των ιδιωτικών ΙΕΚ.
Τα δημόσια ΙΕΚ έχουν κάνει την επιλογή για ένα ευρύτερο φάσμα
ειδικοτήτων από ό,τι τα ιδιωτικά, γιατί τα κριτήρια που χρησιμοποιούν δεν εί
ναι μόνον ιδιωτικοοικονομικά. Και τούτο διότι η πλευρά της προσφοράς δεν
είναι μονομερής, όπως είναι στα ΚΕΣ (δηλαδή ιδιώτες, οι ίδιοι που συνθέτουν
την πλευρά της προσφοράς και των ιδιωτικών ΙΕΚ σήμερα, αφού τα τελευταία
προέκυψαν, όπως προείπαμε, από μετατροπή μικρών ΚΕΣ σε ΙΕΚ ή από διχο
τόμηση μεγάλων ΚΕΣ σε μικρότερα ΚΕΣ και σε αντίστοιχα ιδιωτικά ΙΕΚ). Η πλευ
ρά της προσφοράς των δημοσίων ΙΕΚ είναι τριμερής και την αποτελούν εκπρό
σωποι των εργοδοτών, των εργαζομένων και του Κράτους (Ν. 2009/1992).
Ως τέτοια, η πλευρά της προσφοράς μπορεί να επηρεάζει σημαντικά
το εύρος των ειδικοτήτων που πρέπει να προσφέρονται. Γιατί για τις αποφά
σεις της υποτίθεται ότι λαμβάνει υπόψη τρεις τουλάχιστον παράγοντες: τις
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, το κόστος εκπαίδευσης των
αντίστοιχων ειδικοτήτων, και την ικανότητα (μαζί επίσης με τη διάθεση) του
ιδιωτικού τομέα να αναπτύξει προγράμματα για όλες τις υπόψη ειδικότητες.
Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι στον Πίνακα Π5 του Παραρτήματος, βρίσκουμε ει
δικότητες τις οποίες δεν βρίσκουμε στον Πίνακα Π7 του ίδιου παραρτήματος.
Μερικές δε είναι αμφίβολο αν θα τις βρούμε και στο μέλλον.
Παρά τις προσπάθειες του ΟΕΕΚ, δεν μπορεί σήμερα να λεχθεί ότι οι
ειδικότητες των Πινάκων Π4 ή/και Π5 του Παραρτήματος είναι όλες εκείνες
που χρειάζεται η ελληνική οικονομία και ενδεχομένως θα ήθελε και ο ίδιος ο
ΟΕΕΚ να περιλαμβάνει στα προγράμματα του. Ειδικότητες που φαίνεται να
λείπουν από τους εν λόγω πίνακες και θεωρούνται απαραίτητες από στελέχη
των δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ, με τα οποία είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνή
σουμε, είναι αυτές που παραθέτουμε στον Πίνακα Π9 του Παραρτήματος.
Σχετικά με όλες τις προαναφερθείσες ειδικότητες (Πίνακες Π3, Π4, Π5
και Π6 του Παραρτήματος), είναι σκόπιμο να παρατηρηθούν τα εξής: Δεν είναι
δυνατόν, από τον τίτλο και μόνο, να εκτιμηθεί το ειδικότερο περιεχόμενο έκα
στης των ειδικοτήτων και οι πραγματικές διαφορές μεταξύ τους. Για μερικές από
αυτές φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος βαθμός επικάλυψης (μικρός ή μεγάλος).
Είναι έργο του ΟΕΕΚ να βρίσκει - μέσα από ειδικές επί τούτου μελέ
τες, τις οποίες όμως ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει - τους βαθμούς επικά114

λυψης μεταξύ ειδικοτήτων, ή αντίθετα τους βαθμούς ανεξαρτησίας, για να τις
συμπεριλάβει τελικώς στο πρόγραμμα του ή όχι. Έργο του ίδιου οργανισμού
είναι, επίσης, να βρει και τους κατάλληλους τίτλους των ειδικοτήτων. Ει δυ
νατόν μονολεκτικούς, γιατί περιφραστικοί τίτλοι είναι λιγότερο ελκυστικοί για
τους νέους και γενικότερα για την κοινωνική αξιοπιστία (credibility) της ειδι
κότητας την οποία υποδηλώνουν. Η μονολεκτική ειδικότητα για παράδειγμα
«εργαλειομηχανικός» είναι σχεδόν ταυτόσημη, ουσιαστικά, με την περιφρα
στική ειδικότητα «τεχνικός μηχανών αριθμητικού ελέγχου C and C».
5.4. Συμπεράσματα

Η άτυπη επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα πήρε μεγάλες δια
στάσεις την τελευταία δεκαπενταετία λόγω του κενού το οποίο δημιουργήθηκε
μεταξύ λυκείων και πανεπιστημίων από τη μετεξέλιξη των ΚΑΤΕΕ σε TEI. Των
ιδρυμάτων δηλαδή τα οποία δημιούργησε ο δημόσιος τομέας τη δεκαετία του
70 (για να καλύψει το ίδιο κενό, τότε), τα οποία μετεξελιχθέντα σε TEI συμπαρέσυραν και όλες τις ισότιμες με αυτά ιδιωτικές επαγγελματικές σχολές (π.χ.,
° Λαμιακή η οποία αποτελεί σήμερα τον πυρήνα του TEI Λαμίας, Προμηθέας, κ.ά.).
Το κενό αυτό το αξιοποίησε γρήγορα και αποφασιστικά, τη δεκαετία
του '80 μέχρι και σήμερα, ο ιδιωτικός τομέας με τα ΚΕΣ. Επειδή όμως τα ΚΕΣ
περιορίστηκαν για καθαρά οικονομικούς λόγους [τη στιγμή που η Πολιτεία τα
θεωρεί εμπορικά καταστήματα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης
(Τομέας Εμπορίου) και όχι εκπαιδευτικά, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παι
δείας] σε ένα πολύ στενότερο φάσμα ειδικοτήτων από εκείνο το οποίο χρειά
ζεται πράγματι σήμερα η ελληνική οικονομία και κοινωνία, ο δημόσιος τομέας
εκτίμησε το 1992 ότι έπρεπε να ξαναεπέμβει: ετούτη τη φορά με τα Ι ΕΚ.
Σήμερα λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα υπό την εποπτεία του ΟΕΕΚ
περισσότερα από 100 δημόσια ΙΕΚ και 90 περίπου ιδιωτικά. Τα δημόσια ΙΕΚ
εκτιμούν - στη βάση αναλυτικών προγραμμάτων τα οποία έχουν συντάξει στη
διάρκεια της υπερδεκαετούς ιστορίας τους - ότι είναι σε θέση να παρέχουν
ευκαιρίες θεωρητικής εκπαίδευσης στην αίθουσα διδασκαλίας και πρακτικής
άσκησης (κατάρτισης) στα εργαστήρια και στις επιλεγμένες προς τούτο από
τον ΟΕΕΚ επιχειρήσεις, σε περισσότερες ειδικότητες. Το εύρος αυτών των
ειδικοτήτων είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο των ΚΕΣ. Μεγαλύτερο εκτιμάται
ότι είναι αυτό το εύρος και από το εύρος ειδικοτήτων των ιδιωτικών ΙΕΚ.
Τα τελευταία σχεδόν ποτέ δεν θα δεχθούν να επιδοθούν σε μια ειδικό
τητα για την οποία η ζήτηση είναι χαμηλή (π.χ. 10 ή 15 θέσεις τον χρόνο) και
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το κόστος εκπαίδευσης μεγάλο. Εκτός αν το κόστος αρκετών τέτοιων ειδικο
τήτων, πολύτιμων πράγματι από κάθε άποψη, δεχθούν να το καλύψουν τρίτοι.
Για παράδειγμα, το Κράτος ή οι εργοδότες σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (ΙΕΚ),
με την προϋπόθεση φυσικά ότι ο ποιοτικός έλεγχος θα είναι αυστηρός και δί
καιος. Ας σημειωθεί ότι ένας τέτοιος διακανονισμός δεν αλλοιώνει τον χαρα
κτήρα της «δωρεάν παιδείας», αν θέλει το Κράτος και αυτό το είδος εκπαί
δευσης να το προσφέρει στους πολίτες του πράγματι δωρεάν. Επιπλέον, ένας
τέτοιος διακανονισμός δεν είναι και ανταγωνιστικός προς τον καλώς νοούμενο
ιδιωτικό τομέα. Είναι συμπληρωματικός.
Οι ειδικότητες των Πινάκων Π3, Π4 και Π5 στο Παράρτημα δεν είναι
όλες όσες πιστεύεται ότι είναι απαραίτητες για την κάλυψη σχετικών αναγκών
είτε στη θύρα εισόδου των ΙΕΚ (ζήτηση επαγγελματικής εκπαίδευσης από
τελειόφοιτους λυκείου) είτε στη θύρα εξόδου αυτών των ιδρυμάτων (ζήτηση
ειδικευμένων από εργοδότες). Αρκετές δεν είναι κατ' ανάγκην απαραίτητες.
Πιστεύουμε ότι: Οι ειδικότητες που χρειάζεται να προστεθούν δεν είναι
οι αριθμητικά πολλές ή λίγες, είναι οι ποιοτικά «ισχυρές». Εκείνες με άλλα λό
για που ζητούνται στην αγορά εργασίας από ανερχόμενες - όχι προβληματικές
- επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για πολύ καλές αμοιβές
(ανταγωνιστικές).
Μια πρώτη ένδειξη ειδικοτήτων, που λείπουν σήμερα από το πρόγραμ
μα του ΟΕΕΚ, πήραμε από στελέχη των ΙΕΚ, δημοσίων και ιδιωτικών, με τα
οποία είχαμε την ευκαιρία μιας πρώτης άμεσης επαφής. Τούτο όμως δεν είναι
αρκετό. Για να εισαχθούν οι υποδειχθείσες νέες (πρόσθετες) ειδικότητες απαι
τούνται προσεκτικές, καταρχήν, μελέτες για όλες τις τυχόν συνέπειες και προ
σεκτικές, εν συνεχεία, εφαρμογές τέτοιων μελετών (αυστηρός έλεγχος εγκα
ταστάσεως και εφαρμογής προδιαγραφών).
Πάντως, η γενική μας εκτίμηση για τα ΙΕΚ - συνεκτιμώντας σήμερα
(2006) τις πολύ αισιόδοξες από το ένα μέρος προοπτικές για το μέλλον τους
(Βούτσινος, 1993) και κάποιες λογικές επιφυλάξεις από το άλλο μέρος (Πατεράκης, 1993' Κανελλόπουλος 2005) - είναι θετική. Οι εγγυήσεις επιτυχίας τους
είναι πολύ περισσότερες από ό,τι υπήρξαν στο παρελθόν οι εγγυήσεις για τα
ΚΑΤΕΕ. Και τούτο διότι οι εγγυητές - στον ΟΕΕΚ στον οποίο πέφτει όλο το
βάρος της μελλοντικής ευημερίας των ΙΕΚ - δεν είναι ένας, αλλά τρεις: το Κρά
τος, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Με σημαντικότερη υποχρέωση όλων
αυτών την αξιοπρεπή χρηματοδότηση του θεσμού αλλά παράλληλα και τη
χρηστή διοίκηση και διαχείριση με αυστηρά κριτήρια ελέγχου και με γνώμονα
ότι η εκπαίδευση εδώ, ως κοινωνικό αγαθό, δεν έχει την ίδια βαρύτητα που
έχει στα άλλα επίπεδα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1958-2006 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
6.1. Εισαγωγή
Παρατηρήσαμε, ξεκινώντας αυτή την εργασία (Ενότητα 1.1.), ότι το Υ
πουργείο Παιδείας μέχρι το 1958 είχε παραμείνει σε διακριτική απόσταση από
την επαγγελματική εκπαίδευση. Με γνώμονα ότι η εκπαίδευση (γενική και επαγ
γελματική) είναι, μεταξύ άλλων, και κοινωνικό αγαθό που, ως τέτοιο, το δι
καιούνται όλοι οι πολίτες ισότιμα, η ποσότητα όμως και η ποιότητα του οποίου
δεν είναι πρακτικά δυνατόν να προσφέρεται από την πολιτεία και να αποκτά
ται από τα υποκείμενα της με ισότιμους οικονομικούς, παιδαγωγικούς και κοι
νωνικούς όρους, σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας (π.χ. Αθήνα,
Άμφισσα, Αμοργό και Πομακοχώρια), το ρητορικό ερώτημα του μέσου Έλλη
να είναι τούτο:
«Μήπως θα ήταν καλύτερα για τα εκπαιδευτικά και τα επαγγελματικά
πράγματα της χώρας σήμερα, αν το Υπουργείο Παιδείας, είχε παραμεί
νει σε διακριτική απόσταση από την επαγγελματική εκπαίδευση, όχι
μόνον μέχρι το 1958 αλλά μέχρι σήμερα;»74.
Για έγκυρες απαντήσεις σε ρητορικά ερωτήματα σαν το παραπάνω
χρειάζονται κάποια μέτρα σύγκρισης και τέτοια στη χώρα μας δυστυχώς δεν
υπάρχουν. Θα υπήρχαν αν το Υπουργείο Παιδείας, για να οδηγήσει την επαγ
γελματική εκπαίδευση εδώ που την έχει οδηγήσει, δεν είχε ισοπεδώσει ό,τι
βρήκε μπροστά του σε δύο από τις μεγαλύτερες στιγμές της δημιουργίας
του: Η πρώτη όταν υλοποιούσε τη σημαντικότερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, δηλαδή τη Μεταρρύθμιση Παπανδρέου-Παπανούτσου-Ράλλη. Και η δεύτερη όταν προχώρησε την περίοδο
74. Η λογική ενός τέτοιου ερωτήματος είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας, κά
νοντας αυτή την επιλογή, θα μπορούσε να ρίξει όλες τις δυνάμεις του στα της γενικής
εκπαίδευσης για ένα άριστο γενικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, με όλους τους άλλους
(δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, στρατό, εκκλησία, τράπεζες, συνεταιρισμούς,
τοπική αυτοδιοίκηση, κ.ά.) ελεύθερους και υπόχρεους να επιδίδονται στα της επαγγελ
ματικής εκπαίδευσης στο μέτρο των αναγκών τους (ως εργοδοτών) και των προσδο
κώμενων ωφελειών εργοδοτών και εργαζομένων.
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1981-1985 στην Εκπαιδευτική Αλλαγή των εσωτερικών σχέσεων και δομών
όλων των εκπαιδευτικών μονάδων σε όλα τα επίπεδα.
Πιο συγκεκριμένα, για την έναρξη το 1965 από τον πολιτικό Γεώργιο
Παπανδρέου και για την ολοκλήρωση το 1976 από τον πολιτικό Γεώργιο Ράλ
λη της μεταρρύθμισης γνωστής ως Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης Παπανδρέου-Παπανούτσου-Ράλλη, εκτός όλων των άλλων θετικών, χρειάστηκε να δι
χοτομηθούν τα εξατάξια γυμνάσια. Και, όμως, φαίνεται ότι τα εκπαιδευτικά
πράγματα της χώρας θα ήταν ίσως καλύτερα σήμερα και για τους τύπους
αλλά και για την ουσία, αν ένας μικρός αριθμός 15-20 εξαταξίων γυμνασίων
συνέχιζαν να λειτουργούν ως εξατάξια και μάλιστα κλασικού τύπου.
Η δεύτερη ισοπεδωτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, σε περίο
δο θετικής κατά τα άλλα δημιουργίας, ήταν το 1983 όταν κατάργησε όλα τα
ΚΑΤΕΕ για να δημιουργήσει τα TEI. Αν το έτος αυτό είχαν προαχθεί σε TEI με
ρικά μόνον ΚΑΤΕΕ, τα πιο εύρωστα, και μάλιστα με άλλο περισσότερο πειστι
κό όνομα 75 , και αν συνέχιζαν τα υπόλοιπα να λειτουργούν ως ιδρύματα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διετούς όμως φοιτήσεως, αντίστοιχα προς τα Com
munity Colleges της Αμερικής αλλά και προς αρκετά άλλα χωρών της Ευρώ
πης (Γαλλίας, Γερμανίας και της κραταιός ακόμα Σοβιετικής Ένωσης), τα εν
λόγω ιδρύματα μπορούσαν κάλλιστα να λειτουργούν σήμερα ως δημόσια ή
ιδιωτικά (αφού το άρθρο 16 του Συντάγματος δεν το απαγορεύει) σε όλες
σχεδόν τις έδρες των νομών και σε αρκετές άλλες πόλεις αντί να λειτουργούν
παραρτήματα πανεπιστημίων και TEI αμφιβόλου επιστημονικού κύρους 76 .
Στις παραπάνω δύο ισοπεδωτικές παρεμβάσεις, αν προσθέσουμε μιαν
ακόμα, την απόφαση δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας το 1997 να καταργή
σει όλα τα ΓΛ, όλα τα ΤΕΛ και κυρίως όλα τα ΕΠΑ, μη αφήνοντας έναν μικρό
έστω αριθμό να λειτουργούν μέχρι σήμερα (για παράδειγμα 15-20 από τα
75. Για παράδειγμα το TEI Θεσσαλονίκης μπορούσε να έχει ιδρυθεί ως Ινστι
τούτο Τεχνολογίας Μακεδονίας [Macedonian Institute of Technology (MIT)] όχι
βέβαια με τη φιλοδοξία να σβήσει από τον εκπαιδευτικό χάρτη το MIT της Αμερικής,
αλλά για να το αντιγράψει και να το φτάσει κάποτε - γιατί όχι; - ώστε οι του Ε.Μ. Πο
λυτεχνείου να μην έχουν λόγο να αρνούνται την ισοτιμία τους με ένα συμπορευόμενο
αλλά ουσιαστικό MIT στην Ελλάδα.
76. Αν ένα τέτοιο δίκτυο εκπαιδευτικών μονάδων ήταν σε λειτουργία το 1992
(δηλαδή ΚΑΤΕΕ ως μονάδες διετούς φοιτήσεως και μάλιστα του τυπικού σκέλους της
εκπαίδευσης) αυτό μπορούσε να έχει αναπτυχθεί σήμερα σε όλη τη χώρα σε τρόπο
ώστε να μην είναι απαραίτητο το δίκτυο των Ι ΕΚ ή να είναι πολύ λιγότερο απαραίτητο
ποσοτικά και περισσότερο ποιοτικά.
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περισσότερο επιτυχημένα ΕΠΛ), θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας σήμερα
(2006) να προβληματισθεί πολύ για όσα έχει δηλώσει ότι θα κάνει στον Δεύ
τερο Κύκλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε υλοποίηση του προγράμ
ματος της Νέας Δημοκρατίας ως κόμματος 77 και ως Κυβέρνησης 78 .
Στην Ενότητα 6.3 επιχειρούμε μια διαλεκτική προσέγγιση για όσα θεω
ρούμε ότι πρέπει να γίνουν ή να μην γίνουν στο μέλλον για το «καλό» της επαγ
γελματικής εκπαίδευσης, με αποδέκτες αυτού του «καλού» τους νέους πάντο
τε και τις νέες που τελειώνουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση και δεν
συνεχίζουν, για μια ή για περισσότερες αιτίες, σπουδές στα πανεπιστήμια ή
στα TEI. Της ενότητας αυτής θεωρούμε απαραίτητο να προηγηθεί η Ενότητα
6.2, για να παρουσιάσουμε τη βάση από την οποία ξεκινάμε σήμερα (2006).
6.2. Οι Βάσεις Εκκίνησης για τα Περαιτέρω στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
6.2.7. Οι Εξερχόμενοι από τα Τριτάξια Γυμνάσια
Πρώτη σημαντική βάση εκκίνησης θεωρούμε έναν πληθυσμό ο οποίος
εξέρχεται κάθε χρόνο, σήμερα, από τα τριτάξια γυμνάσια έχοντας συμπληρώ
σει 6 + 3 = 9 έτη τυπικής εκπαίδευσης και μάλιστα γενικής. Ο πληθυσμός αυτός
υπολογίζεται σήμερα σε 110 χιλιάδες περίπου (μέσος όρος πέντε ετών),
μεταξύ δε αυτών και ένας μικρός αριθμός ως τέκνα μεταναστών με ελληνικά
ή/και με άλλα παράλληλα ίσως όνειρα (βαλκανικά, ευρωπαϊκά, ασιατικά).
Από αυτόν τον πληθυσμό θα προκύπτουν αύριο οι φοιτητές των πανε
πιστημίων και των TEI για να γίνουν γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, κλπ. και
όλοι οι άλλοι για να γίνουν χτίστες, υδραυλικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων, εργαλειοκατασκευαστές, ηχολήπτες, εικονολήπτες, βοηθοί γιατρών, βοηθοί μηχανι
κών, υπαξιωματικοί, ποιμένες, μάγειροι, σερβιτόροι (σερβιτόροι στα υπερπο
λυτελή ξενοδοχεία, γνώστες ξένων γλωσσών και καλών τρόπων, αλλά και
σερβιτόροι σε ψαροταβέρνες και χασαποταβέρνες).
6.2.2. Οι Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Δεύτερη σημαντική βάση εκκίνησης είναι οι εκπαιδευτικές μονάδες ή
εκπαιδευτικά καταστήματα (educational establishments) οι οποίες περιμένουν
77. Για τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας ως κόμματος πριν τις βουλευτικές
εκλογές της 9.3.2004, βλέπε Νέα Δημοκρατία, Το Κυβερνητικό μας Πρόγραμμα για την
Παιδεία, Αθήνα, σ. 14.
78. Για τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας ως Κυβέρνησης, βλέπε Προγραμμα
τικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης στη Βουλή των Ελλήνων, 10-12 Απριλίου 2004.
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τους παραπάνω νέους και τις νέες για τα περαιτέρω της επαγγελματικής τους
εκπαίδευσης. Αυτές οι μονάδες είναι:
• Τα TEE (520 του Υπουργείου Παιδείας, 51 TEE Μαθητείας του ΟΑΕΔ,
48 του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας, 6 του Υπουργείου Γεωργίας, 8 του
Υπουργείου Ανάπτυξης, 2 του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας), όλα
μονάδες της τυπικής εκπαίδευσης, όλα έτοιμα να δεχτούν αμέσως με
τά την αποφοίτηση τους, από τα τριτάξια γυμνάσια, όσους τα προτι
μήσουν.
• Τα ΚΕΣ, όλα μονάδες της άτυπης εκπαίδευσης, όλα ιδιωτικά, όλα ε
λεύθερα να δεχθούν τελειόφοιτους οποτεδήποτε μετά την αποφοίτηση
τους από τα τριτάξια γυμνάσια και για οποιαδήποτε αντικείμενα μά
θησης. Κατά κανόνα, όμως, περιμένουν τους νέους να τους δεχθούν
μετά την αποφοίτηση τους από τα ΕΛ αν δεν πετύχουν στα πανεπιστή
μια ή στα TEI (τους λιγότερους) ή μετά την αποφοίτηση τους από τα
TEE, αν έχουν λόγους να συνεχίσουν σπουδές για οποιαδήποτε αιτία
και σε ΚΕΣ.
• Τα ΙΕΚ, δημόσια ή ιδιωτικά, όλα μονάδες της άτυπης εκπαίδευσης,
έτοιμα να δεχθούν τελειόφοιτους Ενιαίου Λυκείου για τέσσερα εξάμη
να και τελειόφοιτους TEE για δύο εξάμηνα για ένα προεπιλεγμένο
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, εγκεκριμένο όμως από τον ΟΕΕΚ.
Το εν λόγω πρόγραμμα, αν το παρακολουθήσουν με επιτυχία οι εγγε
γραμμένοι σε αυτό, οδηγεί σε Βεβαίωση Σπουδών αντίστοιχης ειδικό
τητας και σε Πιστοποιημένο Δίπλωμα (Certified Diploma), εφόσον οι
κάτοχοι Βεβαίωσης Σπουδών λάβουν με επιτυχία μέρος σε σχετικές
Εθνικές Εξετάσεις Πιστοποίησης. Τις Εξετάσεις Πιστοποίησης τις διε
νεργεί ο ΟΕΕΚ. Δεν είναι υποχρεωτικές για κανέναν, ωστόσο, όμως,
αρκετοί λαβαίνουν μέρος σε αυτές για το αντίστοιχο Δίπλωμα Πιστο
ποίησης για το ενδεχόμενο ότι μπορεί να φανεί χρήσιμο κάπου, κάποτε.
Φαίνεται ότι περισσότερο χρήσιμο είναι το Δίπλωμα αυτό στον ιδιωτικό
τομέα ως ουσιαστικό προσόν για όποιον μπορεί να το κατέχει. Στον
δημόσιο τομέα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε ως ουσιαστικό ούτε
ως τυπικό προσόν. Ως ουσιαστικό, γιατί ο νομοθέτης κατά κανόνα δεν
το έχει προβλέψει. Και ως τυπικό, γιατί ο νομοθέτης έχει προβλέψει ως
ισχυρότερους, κατά κανόνα, άλλους τίτλους πιστοποίησης όπως π.χ.
των Υπουργείων Βιομηχανίας, Συγκοινωνιών, Γεωργίας, Πολιτισμού ή
άλλης Δημόσιας Αρχής. Πάντως, όπου υπάρχει κενό νόμου ή θέληση
και «ισχύς» για την αλλαγή προνομιακών νόμων, αρχίζει σταδιακά να
αξιοποιείται το Δίπλωμα Πιστοποίησης και στον δημόσιο τομέα.
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• Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης: Το ίδρυμα αυτό έχει
παρακολουθήσει με αξιοπρόσεκτη σοβαρότητα και προσαρμοστικότητα
όλες τις παλινδρομήσεις του Υπουργείου Παιδείας, με αποτέλεσμα το
εκπαιδευτικό του έργο να παραμένει ποιοτικά αναλλοίωτο και διαχρο
νικά αξιοζήλευτο.
• Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων: Και αυτό το
ίδρυμα, αν και δημόσιο (ΝΠΔΔ), έχει παρακολουθήσει με αξιοπρόσεκτη
σοβαρότητα και προσαρμοστικότητα όλες τις πρωτοβουλίες του Υπουρ
γείου Παιδείας. Πρόκειται για το μοναδικό ίδρυμα στη χώρα το οποίο
προσφέρει εκπαίδευση δύο κατηγοριών (γενική και επαγγελματική),
δύο τύπων (τυπική και άτυπη), και δύο επιπέδων (δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια μη πανεπιστημιακή). Πιο συγκεκριμένα, λειτουργούν κάτω
από την ίδια διοίκηση και οικονομική διαχείριση ένα ενιαίο λύκειο,
πέντε TEE, ένα ΙΕΚ και ένα ΚΕΚ, ενώ διαθέτει μονάδα διασύνδεσης με
τα πανεπιστήμια και τμήμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ως τέτοια η
Σιβιτανίδειος ίσως αξίζει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμησιν στις
περιπτώσεις που μπορεί να είναι δυνατόν. Για παράδειγμα οι 40 και πλέον
μονάδες της Γκράβας του Γαλατσίου (Κάρμας, 1995, σσ. 148-149) ως
δημιουργικός αντίποδας του Δημοσίου στα ιδιωτικά εκπαιδευτικά συγ
κροτήματα των βορείων προαστείων και της Φιλεκπαιδευτικής Εται
ρείας με δραστηριότητες όχι μόνον στην Αττική αλλά και εκτός αυτής.
Στα παραπάνω ιδρύματα θα πρέπει να προστεθούν και αρκετά άλλα
του υποσυστήματος της άτυπης εκπαίδευσης από εκείνα του Πίνακα 2, για τα
οποία μπορεί να μην γίνεται πολύς λόγος, ωστόσο, όμως, είναι πολύ πιο ου
σιαστικά από κάποια συνεχώς ρυθμιζόμενα και μεταρρυθμιζόμενα τυπικά
σχολεία για μια καλή και σίγουρη απασχόληση μετά την αποφοίτηση. Ενδει
κτικά αναφέρονται οι σχολές αγιογράφων και ιεροψαλτών, οι εσπερινές μου
σικές σχολές, τα ινστιτούτα ξένων γλωσσών στην Ελλάδα και ενδεχομένως
κάποια άλλα ιδρύματα τελείως άγνωστα, τα οποία αξίζει να αξιολογηθούν το
καθένα χωριστά (αξιολόγηση κατά περίπτωση).
6.2.3. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και η Εκπαίδευση του

Η τρίτη βάση εκκίνησης είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό. Στις μονά
δες της τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή στα TEE, υπηρετούν
σήμερα ως διδάσκοντες καθ' οιονδήποτε τρόπο περίπου 19 χιλιάδες άτομα,
ενώ στις μονάδες της άτυπης εκπαίδευσης δεν είναι γνωστό πόσοι υπηρε
τούν. Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας δεν έχει τόση σημασία το μέγε121

θος αυτό όσο η σύνθεση του. Το σώμα λοιπόν τούτο των διδασκόντων διακρί
νεται σε πέντε μεγάλες κατηγορίες:
• Τους πτυχιούχους πολυτεχνείων.
• Τους πτυχιούχους πανεπιστημίων (οικονομολόγοι, γεωτεχνικοί, κοινω
νιολόγοι, νομικοί, μαθηματικοί, κ.ά.).
• · Τους πτυχιούχους TEI.
• Τους πτυχιούχους ΚΑΤΕΕ των οποίων τα πτυχία έχουν εξομοιωθεί με
των TEI.
• Τους διπλωματούχους δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης
(TEE ή πρώην ΤΕΣ, ΤΕΛ, ΕΠΛ).
Οι τρεις πρώτες κατηγορίες έναντι αντιστοίχων συναδέλφων τους στη
γενική εκπαίδευση (φιλόλογοι, μαθηματικοί, θεολόγοι, φυσικοί, χημικοί, κ.ά.)
έχουν δύο σημαντικές διαφορές:
• Πρώτη διαφορά: Πέραν της τυπικής εκπαίδευσης των τεσσάρων του
λάχιστον και των πέντε ετών στα ιδρύματα τους, έχουν συμπληρώσει
ένα επιπλέον έτος παιδαγωγικής εκπαίδευσης και άσκησης στην
πρώην ΣΕΛΕΤΕ και σήμερα στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
• Δεύτερη διαφορά: Στην αγορά εργασίας διαφέρουν σημαντικά. Οι φι
λόλογοι, οι θεολόγοι και οι μαθηματικοί προσφέρονται να εργασθούν
με αρκετά χαμηλότερες αμοιβές από ό,τι οι μηχανικοί πληροφορικής
Η/Υ ή οι γεωτεχνικοί, οι οδοντίατροι και οι γιατροί. Δεν είναι τυχαίο ότι
τα καλά ιδιωτικά εκπαιδευτικά συγκροτήματα των βορείων προαστίων
της Αθήνας απέχουν από του να απευθύνονται σε μαθητές που ανα
μένονται να εξελιχθούν ως επαγγελματίες αύριο σε «μουντζούρηδες».
Η επαγγελματική εκπαίδευση, αν πρέπει να είναι ισότιμη με τη γενική,
κοστίζει. Κοστίζει δύο και τρεις φορές περισσότερο από ό,τι η γενική 7 9 .
Σε μια μεικτή οικονομία όπου ο ιδιωτικός τομέας δεν «επιχειρεί» επεμ
βαίνει το Δημόσιο λένε στους φοιτητές οι καθηγητές τους της πολιτικής οικο
νομίας. Αυτός είναι ο λόγος που και στη χώρα μας η επαγγελματική εκπαί
δευση πέφτει, ως υποχρέωση, στις πλάτες του Δημοσίου 80 . Το Κράτος όμως
δεν θέλει να δείξει ότι θεωρεί πολυτιμότερη μέσα σε ένα σχολείο τη δουλειά

79. Βλέπε Αναστασία Κωστάκη, "Το Κόστος της Λυκειακής Εκπαίδευσης",
αδημοσίευτη μελέτη του ΚΕΠΕ, Αθήνα, Ιούλιος 1989.
80. Η εκπαίδευση, εκτός από ιδιωτικό αγαθό που μπορεί να δημιουργεί κέρδη
σε κάποιους είναι ταυτόχρονα και κοινωνικό αγαθό που πρέπει, στην έκταση που είναι
πράγματι κοινωνικό αγαθό, να παρέχεται δωρεάν.
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του ενός διδασκάλου από τη δουλειά του άλλου διδασκάλου (π.χ. του μηχα
νικού, του τεχνολόγου και του φιλολόγου ή του μαθηματικού). Όλους τους
αμείβει το ίδιο, ως εργοδότης. Αυτό, όμως, έχει σοβαρές συνέπειες για τον
τρόπο που συμπεριφέρονται μέσα στο σχολείο οι διδάσκοντες. Οι τεχνικοί κα
τηγορούνται από τους θεωρητικούς ότι έρχονται στο σχολείο να διδάξουν κου
ρασμένοι, πολλές δε φορές και «νυσταγμένοι» διότι, για να εισπράξουν πράγ
ματι αυτό που δεν τους αναγνωρίζει το Κράτος ως δίκαιη αμοιβή, εργάζονται
σε ιδιωτικά γραφεία, συγγενών ή φίλων τους, τα απογεύματα και τα βράδια.
Οι τεχνικοί ανταπαντούν «μην μας κατηγορείτε γιατί κι εσείς περιφέρεστε από
σπίτι σε σπίτι ή από φροντιστήριο σε φροντιστήριο, από νωρίς το απόγευμα
μέχρι αργά το βράδυ ως "εκθεσάδες", "Πλάτωνες", "Σωκράτηδες", "Ευκλείδηδες" ή "Πυθαγόρειοι"».
Οι καθηγητές που δεν μπορούν να κάνουν ούτε το ένα ούτε το άλλο,
γιατί το αντικείμενο που διδάσκουν δεν είναι σε μεγάλη ζήτηση, προσπαθούν
να πείσουν τον εκάστοτε υπουργό Παιδείας να τροποποιήσει τον νόμο και να
δώσει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας στο μάθημα τους στις εξετάσεις
εισόδου στα πανεπιστήμια και στα TEI. Καταρχήν για να μην τους εμπαίζουν
οι «ισχυροί» συνάδελφοι τους στις συνελεύσεις τους ως «ασήμαντους» και, κυ
ρίως, για να τους προτιμούν και αυτούς οι υποψήφιοι τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης ως φροντιστές τους 81 . Οι υπουργοί συνήθως ανταποκρίνονται σε τέτοια
«λογικά αιτήματα», γιατί θέλουν όταν φύγουν να έχουν αφήσει πίσω τους μια
τουλάχιστον εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Τέτοιες εκπαιδευτικές μεταρρυθμί
σεις τις διορθώνει συνήθως ο διάδοχος υπουργός Παιδείας, γιατί κι αυτός θέ
λει φεύγοντας να έχει αφήσει πίσω του μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ει δυ
νατόν με κάποιο ηχηρό όνομα. Τα ονόματα Πανελλήνιες, Πανελλαδικές, και Γε
νικές Εξετάσεις, είναι το αποτέλεσμα τέτοιων «μεταρρυθμίσεων».
Τέτοιες συμπεριφορές διδασκόντων, για δικαιότερη οικονομική ή/και
κοινωνική αναγνώριση, είναι και δικαιολογημένες και αναπόφευκτες εκτός
σχολείων. Εντός όμως σχολείων είναι αδικαιολόγητες, ωστόσο και εδώ αναπό
φευκτες, όσο η συμπεριφορά του Δημοσίου ως εργοδότη εκπαιδευτικών
παραμένει η ίδια στο μέλλον οποία και μέχρι σήμερα.
Αν δεν γίνει αντιληπτό από το Υπουργείο Παιδείας ως εργοδότη - αλ
λά και από τους εκπροσώπους των καθηγητών ως εργαζομένων (κυρίως από
81. Έγινε και τούτο κάποιες χρονιές τη δεκαετία του 1990, όταν πολλοί υπο
ψήφιοι για είσοδο στα πανεπιστήμια και στα TEI χρειάστηκε να κάνουν φροντιστήριο
ακόμα και στα θρησκευτικά.
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την ΟΛΜΕ και την ΟΛΤΕΕ) - ότι τα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, δεν χρειά
ζονται ως καθηγητές επιστήμονες για να διδάξουν θεωρητικά το δικό τους αντι
κείμενο ο καθένας, αλλά εκπαιδευτικούς ικανούς να διδάξουν (θεωρητικά στην
αίθουσα διδασκαλίας, εποπτικά στο εργαστήριο οι ίδιοι και πρακτικά οι ίδιοι επί
σης στο εργοτάξιο, το χωράφι, ή την επιχείρηση) μια ομάδα ομοειδών αντικει
μένων, τα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας μας δεν πρόκειται να βελτιω
θούν. Συμπεριφορές εντός και εκτός σχολείων σαν αυτές που σκιαγραφήσαμε
θα συνεχίσουν να αποτελούν τον κανόνα, με αρωγούς τα επιμελητήρια (τεχνι
κό, οικονομικό, γεωτεχνικό) και τις εταιρείες φιλολόγων, μαθηματικών, νομικών,
θεολόγων ή άλλων λιγότερο γνωστών επιστημονικών εταιρειών και ενώσεων.
Για να εκλείψουν ένας τρόπος υπάρχει, οι εκπαιδευτικοί να μην είναι πτυ
χιούχοι φιλοσοφικών, φυσικομαθηματικών, πολυτεχνικών, οικονομικών και άλ
λων σχολών και τμημάτων, αλλά πτυχιούχοι ενός ειδικού προς τούτο πανεπιστη
μιακού ιδρύματος όπως οι προτάσεις μας στο Κεφάλαιο 7, Ενότητα 7.2.2 (στ).
6.2.4. Ο Εκπαιδευτικός Συνδικαλισμός και ο Εκπαιδευτικός του Λόγος

Στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι διδάσκοντες σε δημό
σια εκπαιδευτήρια, με τα ποικίλα κατά καιρούς ονόματα τους, εκφράζονται
συλλογικά από το βήμα δύο πολύ γνωστών ομοσπονδιών, της ΟΛΜΕ και της
ΟΛΤΕΕ. Δεν είναι στους σκοπούς αυτής της εργασίας να παρουσιάσει ιστορι
κά τις θέσεις των δύο οργάνων. Σε γενικές γραμμές, για τις θέσεις αυτές μπο
ρούμε να πούμε ότι, ενώ δεν ήταν ποτέ θέσεις αντιπαράθεσης, όπως στην πε
ρίπτωση αντίστοιχων οργάνων διδασκόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν
ήταν όμως μέχρι σήμερα και θέσεις ταυτόσημες. '
Η διαφορετικότητα πιστεύουμε ότι δεν οφείλεται τόσο σε σοβαρούς
εκπαιδευτικούς λόγους εντός των μονάδων εκπαίδευσης, όσο στο γεγονός ότι
οι διδάσκοντες δεν έμαθαν να συνυπάρχουν στις ίδιες αίθουσες διδασκαλίας,
όταν εκπαιδεύονταν να γίνουν καθηγητές. Αυτός είναι και ο σοβαρότερος λό
γος για τον οποίο το ΕΠΛ, ενώ βρήκε στην αφετηρία του ισχυρή συνδικαλιστι
κή συμπαράσταση, στην πορεία του δεν την διατήρησε όσο χρειαζόταν για
να μην έχει καταργηθεί. Ο ίδιος λόγος - ότι δηλαδή δεν έμαθαν να συνυπάρ
χουν οι διδάσκοντες ως φοιτητές - μας ώθησε να συνηγορήσουμε στην προη
γηθείσα ενότητα για την ίδρυση πανεπιστημίου παιδαγωγικών σπουδών και
ερευνών. Έχουμε πεισθεί ότι καμία κατηγορία εκπαίδευσης δεν είναι πολυτι
μότερη η μια της άλλης, ο δε συνδικαλιστικός λόγος - πολύτιμος όπως πάντα
για υποστήριξη αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής - δεν πρέπει ποτέ να
υπερισχύει του επιστημονικού και τελικώς του πολιτικού λόγου.
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6.2.5. Οι Θέσεις των Πολιτικών Κομμάτων
Η τελευταία βάση εκκίνησης για τις οποιεσδήποτε αναμενόμενες εξελί
ξεις στην επαγγελματική εκπαίδευση, στο άμεσο και στο προσεχές μέλλον,
είναι οι εκφρασμένες τοποθετήσεις των πολιτικών κομμάτων στη Βουλή των
Ελλήνων μετά τις βουλευτικές εκλογές της 7.3.2004.
Η Νέα Δημοκρατία έχει δηλώσει κατ' επανάληψιν ότι, ως Κυβέρνηση,
θα καταργήσει τα ΕΛ και τα TEE και θα επανιδρύσει τα ΓΛ και τα ΤΕΛ με άλ
λο εγκυρότερο όνομα [(ΕΠΑΛ) Επαγγελματικό Λύκειο]. Παράλληλα, έχει υπο
σχεθεί ότι θα επεκτείνει την υποχρεωτική εκπαίδευση από 9 σε 12 έτη.
Το ΠΑΣΟΚ ως Κυβέρνηση μέχρι τις 7.3.2004 είναι το κόμμα που έχει
διαμορφώσει τη σημερινή κατάσταση από το 1997/98 - αυτήν που εξαγγέλλει
ότι θα ανατρέψει η Νέα Δημοκρατία - και ως αξιωματική αντιπολίτευση σήμε
ρα δεν έχει εκδηλώσει διαθέσεις αμφισβήτησης δικών του πολιτικών επιλογών
στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι όμως ανεξήγητο γιατί υπαναχώρησε το ΠΑΣΟΚ
το 1997/98 από δικές του πάγιες θέσεις μια δεκαετία νωρίτερα, τις οποίες για
πρώτη φορά στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης υποστήριξαν όλα τα
πολιτικά κόμματα, δεξιά ή αριστερά.
Το ΚΚΕ, ως κόμμα πάντοτε της αντιπολίτευσης, υπήρξε ένας από τους
περισσότερο ένθερμους υποστηρικτές του ΕΠΛ και της 12χρονης υποχρεω
τικής εκπαίδευσης σε ενιαία σχολεία για τέκνα όλων των κοινωνικών στρωμά
των και όλων των ικανοτήτων, έμφυτων και επίκτητων.
Ο Συνασπισμός τέλος της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ως μικρό κόμμα
και αυτό πάντοτε της αντιπολίτευσης, έχει υποστηρίξει θέσεις που ευνοούν
τον πλουραλισμό των επιλογών, πάντοτε όμως μέσα από τις τάξεις ενός πο
λυδύναμου δημόσιου σχολείου που έχει υποχρεώσεις απέναντι στους νέους
μέχρι τα 18 τους χρόνια.
Πάντως οι αξιώσεις για ομόφωνες συναινετικές και άλλες παραπλήσιες
διαδικασίες των παραπάνω κομμάτων, για εθνικά θέματα όπως είναι η εκπαί
δευση, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν για λόγους που έχει αναφέρει πολύ πα
ραστατικά ο Βακαλιός82. Αξίζει να το έχουν υπόψη τους τούτο όλοι, ιδιαίτερα
όμως οι έχοντες κάθε φορά την ευθύνη λήψης των αποφάσεων πολιτικής στην
εκπαίδευση, για να προχωρούν γρηγορότερα στην επιτέλεση του πολιτικού
τους καθήκοντος και να μη δικαιολογούνται για τη βραδύτητα ή την οκνηρία
τους, ότι τάχα ευθύνη έχουν και οι απέναντι, μία ή περισσότερες πλευρές.
82. Βλέπε Θανάσης Βακαλιός, "Τα Κόμματα και το Πρόβλημα της Παιδείας",
Ιδεοκίνηση, Τεύχος 5, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1992, σο. 31-43.
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Για όλα όμως τα πολιτικά κόμματα θεωρούμε ότι είναι ευκαιρία να κά
νουμε εδώ και μια πολύ γενικότερη παρατήρηση. Όχι μόνον για τη στάση τους
απέναντι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά απέναντι και στα άλλα δύο
επίπεδα καθώς και απέναντι στην άτυπη εκπαίδευση. Απέναντι δηλαδή στην
εκπαίδευση στο σύνολο της ως εκπαιδευτικό σύστημα και όχι σε κάποια λε
πτομέρεια όπως ήταν για παράδειγμα το ΕΠΛ, ή μπορεί να είναι αύριο κάποιο
άλλο μεμονωμένο σχολείο εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος.
Η εκπαίδευση ως τομέας οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας
επηρεάζει πολύ τη διάθεση των πολιτών απέναντι στα κόμματα, των δε Ελ
83
λήνων περισσότερο ίσως από όλους τους άλλους Ευρωπαίους . Τα πολιτικά
κόμματα τούτο το γνωρίζουν πολύ καλά. Για να κερδίσουν την προτίμηση των
πολιτών στις κάλπες είναι υποχρεωμένα να παρουσιάζονται απέναντι στον λαό
με θέσεις που να μπορούν να ευαισθητοποιούν τους πολίτες, να είναι όμως,
παράλληλα, και διαφορετικές από εκείνες των άλλων κομμάτων. Αυτή η
διαφορετικότητα υποχρεώνει τα κόμματα να παρουσιάζονται - σε ό,τι αφορά
την εκπαίδευση - με διαφορετικά προγράμματα και υποσχέσεις, πολλές δε
φορές, διαφορετικές και με θέσεις από αυτά τούτα τα κόμματα σε προηγού
μενες εκλογικές αναμετρήσεις 84 .
Τούτο πιστεύουμε ότι χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τα κόμματα είτε από τη θέση της συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης κάθε φορά - για
να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ριζοσπαστικές
δήθεν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που στην πραγματικότητα, όμως, δεν είναι
τέτοιες αλλά απλές παρεμβάσεις. (Απαραίτητες ίσως για ένα συγκεντρωτικό.
σύστημα διοίκησης και διαχείρισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όμως
δεν είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα η χώρα μας.)
6.3. Η Αναζήτηση Ενός Άλλου Σχήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση ως τομέας οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας
είναι ένας από τους πιο ευαίσθητους τομείς. Η βιομηχανική επανάσταση ήταν
83. Άλλοι τομείς είναι ιστορικά η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση και η κοινωνική
πρόνοια. Τελευταία σε αυτή την ομάδα αρχίζει να προστίθεται και το περιβάλλον.
84. Ένα απλό ερώτημα στους γραμματείς και τους προέδρους των κομμάτων:
Αν ο Έλληνας και ο Ευρωπαίος ερευνητής ζητήσει να πάει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη
του κόμματος σας, θα βρει άραγε σε χρονολογική σειρά μετά το 1974 όλα τα προγράμ
ματα του κόμματος για την εκπαίδευση; Πιστεύουμε ότι αξίζει ένας τέτοιος έλεγχος, ει
δυνατόν και με τα ονόματα εκείνων των οργάνων ή/και των στελεχών που τα συνέταξαν.
126

φυσικό να επηρεάσει την εκπαίδευση διεθνώς και να διαταράξει παλιές ισορ
ροπίες που διαμορφώνονταν πριν τη βιομηχανική επανάσταση - αλλά και για
αρκετά χρόνια μετά σε χώρες που άργησαν να μπουν στον δρόμο της βιομη
χανικής επανάστασης - στη βάση άλλων φυσικών και μεταφυσικών αναγκών
και αναζητήσεων του ανθρώπου. Σήμερα η τεχνολογική επανάσταση είναι
φυσικό να επηρεάζει τις εξελίξεις ανάλογα. Τούτο σημαίνει ότι κανένα σχήμα
δεν είναι, δεν μπορεί να είναι, μόνιμα κατάλληλο για όλες τις εποχές.
Το ερώτημα είναι πόσο συχνά μεταβάλλονται - πρέπει να μεταβάλλο
νται - τα σχήματα και αν οι παρατηρούμενες κάθε φορά μεταβολές είναι το
αποτέλεσμα εξελίξεων ή παρεμβάσεων. Στη χώρα μας, από το 1958 μέχρι σή
μερα, τα σχήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα οποία μπορεί να αναγνω
ρίσει κανείς, είναι όλα το αποτέλεσμα περισσότερο παρεμβάσεων παρά εξε
λίξεων και τούτο για έναν πολύ ουσιαστικό λόγο: Γιατί ποτέ δεν θεμελιώθηκε
ένα σχήμα κατάλληλο να αποτελέσει, από μια στιγμή και πέρα, τη βάση εξε
λίξεων στο μέλλον και όχι παρεμβάσεων, εν πολλοίς αυθαιρέτων. Η αναζή
τηση ενός τέτοιου σχήματος προϋποθέτει απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα
από τα οποία περισσότερο καίρια πιστεύουμε ότι είναι τα εξής (τρία):
Ερώτημα 1°: Σε ποια ηλικία αρχίζει - μπορεί να αρχίζει - η επαγγελ
ματική εκπαίδευση κάποιου που δεν θα πάει στο πανεπιστήμιο να γίνει επαγ
γελματίας (γιατρός, μηχανικός, νομικός ή λογιστής), αλλά θα πρέπει να πάει σε
κάποια άλλα σχολεία; Αυτά που πρέπει να αποτελέσουν τις μονάδες του νέου
σχήματος, αφού το υφιστάμενο σχήμα (ΕΛ, TEE, ΙΕΚ) δεν θεωρείται ικανοποιη
τικό από την Κυβέρνηση; Με άλλα λόγια, το νέο σχήμα, για να είναι επωφελέ
στερο στην ελληνική κοινωνία, πότε πρέπει, ως επαγγελματική εκπαίδευση, να
παίρνει τη σκυτάλη από τη γενική εκπαίδευση; Αφού γίνουν οι νέοι 15 ετών για
να έχουν τελειώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση ή αυτό μπορεί να γίνεται
και λίγο νωρίτερα;
Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει δοθεί το 1976 και κατά την εκτί
μηση μας ικανοποιητικά. Μέχρι την ηλικία των 15 η εκπαίδευση πρέπει να εί
ναι για όλους γενική. Όμως είναι αλήθεια, από την άλλη πλευρά, ότι ταλέντα
στη μουσική, τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία, τον χορό και γενικότερα τις καλές
τέχνες, όπως και στον αθλητισμό, αρχίζουν να φαίνονται πολύ ενωρίτερα από
την ηλικία των 15 (και των 18 αύριο, αν υποθέσουμε ότι επεκτείνεται η υπο
χρεωτική εκπαίδευση κατά τρία ακόμη έτη, ώστε να συμπεριλάβει και το
λύκειο - βλέπε σχετικό ερώτημα παρακάτω).
Ένα άλλο σχήμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, αυτό δηλαδή που
αναζητείται σήμερα, πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις παραπάνω ιδιαίτερες
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ικανότητες και κλίσεις των νέων πριν τα 15 τους. Σήμερα λειτουργούν κάποια
μουσικά γυμνάσια παράλληλα με κάποια ωδεία: Πώς και πού πρέπει να συ
νεχίζουν τις σπουδές τους μετά τα 15 οι τελειόφοιτοι των μουσικών γυμνα
σίων, σε μουσικά λύκεια ή σε ωδεία; Αν σε μουσικά λύκεια - με την υπόθεση
ότι θα χωρούν στο νέο σχήμα και τέτοια λύκεια (που πρέπει κατά τις εκτι
μήσεις μας να χωρούν) - σε ποιο σκέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
θα προσμετρούνται οι μαθητές των μουσικών λυκείων, στο σκέλος της γενικής
εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής; Και ακόμα, σε ποιες σχολές ιδρυμάτων
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νομιμοποιούνται - θα νομιμοποιούνται - οι
τελειόφοιτοι μουσικών λυκείων να συνεχίζουν σπουδές: Θα μπορούν άραγε να
συνεχίζουν στα πολυτεχνεία για να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα από
εκεί που πήγε ως μουσικός ο μηχανικός Yannis Xenakis (Γιάννης Ξενάκης) ή
στις φιλοσοφικές σχολές για να δουν με τις δικές τους σύγχρονες προτιμή
σεις και μέσα, όπως παγκοσμίως γνωστοί σήμερα Έλληνες συνθέτες, τις ρα
ψωδίες προγόνων μας, τις μελωδίες του Ρωμανού του Μελωδού και τα ποιή
ματα των Σεφέρη, Ρίτσου και Ελύτη, ή κάποια «Επιτροπή Σοφών» στο Υπουρ
γείο Παιδείας θα πει «εσείς μπορεί να ξέρετε καλά τις μουσικές νότες όμως
δεν ξέρετε - γιατί σπουδάσατε σε μουσικά σχολεία - τα μαθηματικά και τα
ελληνικά που χρειάζονται, ώστε να μπορείτε να συνεχίζετε σπουδές σε πο
λυτεχνικές και σε φιλοσοφικές σχολές»; [Για τις δικές μας απαντήσεις, σε τέ
τοια ερωτήματα και προβληματισμούς, βλέπε παρακάτω στην Ενότητα 7.3.2
ό,τι για την ισοτιμία των λυκείων (ε).]
Ερώτημα 2°: Ποιο είναι σήμερα (2006) το σχήμα επαγγελματικής εκπαίδευ
σης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες των νέων να γίνουν αύριο επαγγελματίες
χωρίς να χρειαστεί να πάνε σε TEI ή σε πανεπιστήμιο; Ειδικότερα ποιες εκπαι
δευτικές μονάδες θα εμπερικλείει - πρέπει να εμπερικλείει - αυτό το νέο σχήμα;
Από τα σχήματα που παρουσιάσαμε πολύ συνοπτικά στην αφετηρία
αυτής της εργασίας εκείνο που θα μπορούσε να αποτελεί την καλύτερη απά
ντηση - όχι κατ' ανάγκην και την τελειότερη - στο ερώτημα 2, είναι το Σχήμα
της περιόδου 1981-1997. Δηλαδή το τέταρτο. Το θετικό του σχήματος αυτού
είναι ότι δεν ανέτρεψε το προηγούμενο σχήμα, αλλά το συμπλήρωσε με έναν
νέο τύπο σχολείου, το ΕΠΛ, που όλοι περίμεναν. Τούτο το σχολείο άρχισε να
εξελίσσεται σε βασικό άξονα όχι μόνον της επαγγελματικής εκπαίδευσης αλ
λά και της γενικής. Ως τέτοιο δημιούργησε τις μεγαλύτερες προσδοκίες όλων
για το μέλλον. Όμως το σχολείο τούτο θυσιάστηκε τελικώς για να μπουν στη
θέση του το ΕΛ και το TEE, χωρίς να αιτιολογηθούν ποτέ επαρκώς οι λόγοι
της θυσίας.
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Ως σοβαρότερη δικαιολογία αναφέρθηκε η δυσκολία να λειτουργήσουν
ΕΠΛ σε μικρές κωμοπόλεις και σε διάσπαρτα μικρά νησιά 85 . Σοβαρότερες όμως
εμείς θεωρούμε τρεις άλλες.
• Πρώτον, ότι ο εκπαιδευτικός κόσμος δεν έμαθε να συνυπάρχει στο στά
διο της φοιτητικής ζωής: τίποτα το κοινό για τον αυριανό επαγγελμα
τικό και κοινωνικό στίβο μεταξύ φοιτητών για παράδειγμα του Ε.Μ.
Πολυτεχνείου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου και των φιλοσοφικών
σχολών των πανεπιστημίων.
• Δεύτερον, ότι το αίτημα για συνύπαρξη γενικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης αφέθηκε να εννοηθεί ότι ήταν αίτημα των αριστερών πο
λιτικών σχημάτων περισσότερο παρά των κεντρώων και των δεξιών
σχημάτων 86 .
• Τρίτον, ότι το «ενιαίο καθ' άπασαν την χώραν» - μια βαθιά ριζωμένη
αντίληψη στη χώρα μας (όχι μόνον στην εκπαίδευση αλλά και σε πολ
λές άλλες εκδηλώσεις της ζωής του Έλληνα για την ομοιομορφία) εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας από ό,τι
το διαφορετικό (πλουραλιστικό)87.
Αυτές κατά βάσιν οι αιτίες λειτούργησαν αρνητικά στη διάρκεια τη<
δεκαετούς ιστορίας του ΕΠΛ στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να δώσουν τρο
φή στους αφανείς εχθρούς του ΕΠΛ κατά τη θεμελίωση του - αλλά και σε
αφελείς υποστηρικτές, οι οποίοι διαπίστωσαν στην πράξη ότι δεν τους συνέφε
ρε ωφελιμιστικά η λειτουργία του ΕΠΛ - να πετύχουν στο τέλος με άλλα λογικοφανή επιχειρήματα την κατάργηση του.
Το δήθεν καλό σχολείο (ΕΠΛ) ήταν καλό, είπαν οι αρχιερείς της θυ
σίας, για μερικούς μόνον μαθητές των μεγάλων πόλεων, όχι για όλους. Για
85. Βλέπε Μιχάλης Κασσωτάκης, Από το Πολυκλαδικό στο Ενιαίο Λύκειο..., έ.α.
86. Τούτο σε κάποιο βαθμό είναι αληθές, επειδή η συνύπαρξη στην πράξη
καλλιεργήθηκε περισσότερο στις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού. Όμως
βαθιές ρίζες συνύπαρξης, σε θεωρία αλλά και σε πράξη, θα βρει ο εκπαιδευτικός και
ο πολιτικός που ενδιαφέρεται πράγματι γι' αυτήν, στην Αμερική, τη Μεγάλη Βρετανία,
τη Γερμανία και σε αρκετές άλλες χώρες δυτικά των πρώην σοσιαλιστικών. Βλέπε
σχετικά εις Κασσωτάκης, Από το Πολυκλαδικό στο Ενιαίο Λύκειο..., έ.α. (Κεφ. 1).
87. Αξίζει ένα πολύ απλό ερώτημα εδώ έτσι απλώς για τον προβληματισμό του
αναγνώστη: Γιατί άραγε θα πρέπει να μην λειτουργούν και κάποια επαγγελματικά
σχολεία το καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν τα υπόψη σχολεία φιλοδοξούν να «καταρτίσουν»
(να εκπαιδεύσουν) νέους σε επαγγέλματα που ανθούν το καλοκαίρι;
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όλους τους μαθητές έπρεπε να βρεθεί - στο όνομα δήθεν των ίσων ευκαιριών
- άλλο καταλληλότερο σχολείο από το ΕΠΛ. Έστω και το παλιό σχολείο αλλά
με άλλο όνομα!
Το όνομα βρέθηκε. Όλα τα γενικά λύκεια των μικρών πόλεων και κω
μοπόλεων των 25 και 30 μαθητών και στις τρεις τάξεις βαφτίστηκαν ενιαία λύ
κεια, συμπαρασύροντας με το μέρος τους ονομαστικά και τα ΕΠΛ κατά το με
γαλύτερο μέρος τους. Το μέρος εκείνο των ΕΠΛ που δεν ταίριαζε να προστε
θεί στα ΕΛ αποτέλεσε τη βάση των TEE, στα οποία προσαρτήθηκαν τώρα τα
ΤΕΛ και οι ΤΕΣ, όπου λειτουργούσαν. Έτσι φτάσαμε στο σημερινό σχήμα (ΕΛ,
TEE) το οποίο το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει σήμερα (2006) ότι θα αλλάξει
για να λειτουργήσουν στο όνομα της ομοιομορφίας και της ισότητας των ευ
καιριών τρεις πάλι τύποι με διαφορετικά μεν ονόματα (ΓΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) ωστό
σο γνωστά από παλαιότερα σχήματα.
Αυτή η αντίληψη του «ενιαίου καθ' άπασαν την χώραν» μπορεί να
ταίριαζε και να είχε καλά αποτελέσματα σε άλλες εποχές 8 8 , όχι μόνον στην
εκπαίδευση αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς της οικονομικής και κοινωνι
κής ζωής του τόπου. Σήμερα όμως λιγότερο ενιαία σχήματα - μετά τη συμπλή
ρωση εννέα ετών τυπικής εκπαίδευσης σε ένα ενιαίο εξατάξιο δημοτικό σχο
λείο και σε ένα ενιαίο επίσης τριτάξιο γυμνάσιο - μπορεί να ικανοποιούν
ανάγκες της επαγγελματικής τουλάχιστον εκπαίδευσης καλύτερα. Αν τούτο
ισχύει - κάτι που για να ειπωθεί όμως με βεβαιότητα χρειάζεται σοβαρή προς
τούτο μελέτη και όχι προεκλογικές εξαγγελίες των κομμάτων, από τις οποίες
δύσκολα τα κόμματα όταν γίνονται κυβέρνηση μπορούν να αποστασιοποιηθούν
- τότε, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός κόσμος και το Υπουργείο Παιδείας, για λο
γαριασμό της ελληνικής κοινωνίας, να προετοιμασθούν για ένα άλλο σχήμα
επαγγελματικής εκπαίδευσης από τα μέχρι τώρα γνωστά σχήματα. Για το
σχήμα δηλαδή που θα περιλαμβάνει, ενδεχομένως, όλες τις μέχρι τώρα γνω
στές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει ζήτηση γι' αυτές
και όχι διότι υπάρχει ισχυρή επιχειρηματική, συνδικαλιστική ή/και υποκειμενική
πολιτική βούληση για διατήρηση τους. Όλοι όμως οι παραπάνω συλλογισμοί

88. Για παράδειγμα, το ίδιο δημοτικό σχολείο σε ολόκληρη την επικράτεια και,
κυρίως, το ίδιο αναγνωστικό του δημοτικού σχολείου για Αθηναίους αρχικά, Θεσσα
λούς αργότερα και Ηπειρώτες, Μακεδόνες και Κρήτες λίγο αργότερα και Δωδεκανήσιους τελευταία, υπήρξε ο καλύτερος καταλύτης μιας ενιαίας νεοελληνικής γλώσσας
για όλους τους παροικούντες εντεύθεν των σημερινών ελληνικών συνόρων Έλληνες
πολίτες.
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διατηρούν την αξία τους όταν συνεκτιμώνται με όλα όσα αναφέρουμε ως απά
ντηση στο αμέσως επόμενο ερώτημα (3°) για το ποιες δυνάμεις διαμορφώ
νουν τα διάφορα σχήματα και πώς, μεθοδολογικά, το επιτυγχάνουν.
Ερώτημα 3ο: Πώς διαμορφώνονται τα διάφορα σχήματα επαγγελμα
τικής εκπαίδευσης; Γιατί η μετάβαση από το ένα σχήμα στο άλλο με τόσην
ευκολία; Ποιοι άραγε κρύβονται κάθε φορά πίσω από τα σχήματα;
Το ερώτημα αυτό έχει διατυπωθεί πάρα πολλές φορές. Συνήθως δια
τυπώνεται από τους θεμελιωτές ενός σχήματος το οποίο ανατρέπεται προς
τους θεμελιωτές του νεότερου σχήματος. Σε αυτή την ανατροπή βρίσκουν
συμμάχους πολιτικούς, δημοσιογράφους, συνδικαλιστές αλλά και αρκετούς
ακαδημαϊκούς διδασκάλους. Οι θεμελιωτές νέων -εκθεμελιωτές παλαιώνσχημάτων, κατά κανόνα δεν είναι γνωστοί (επώνυμοι), γνωστοί είναι οι πολιτι
κοί προϊστάμενοι του Υπουργείου Παιδείας οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να
επικυρώσουν με την υπογραφή τους στα σχετικά νομικά κείμενα την εκθεμελίωση-θεμελίωση ενός σχήματος. Αξίζει να δούμε με λίγη προσοχή πώς γκρε
μίζεται ένα σχήμα και πώς αρχίζει το χτίσιμο ενός νέου.
Η πράξη αρχίζει με τον διορισμό κάποιου ως Υπουργού Παιδείας. Οι
θεμελιωτές του σχήματος που βρίσκει ο υπουργός μπροστά του αρχίζουν να
«θρηνούν». Γνωρίζουν πολύ καλά ότι το σχήμα τους δεν θα αντέξει για πολύ
ακόμα. Όσοι δεν μπόρεσαν να βάλουν ένα μικρό έστω πετραδάκι στο εκπαι
δευτικό οικοδόμημα (σχήμα), το οποίο πρέπει τώρα να γκρεμισθεί, συσπειρω
μένοι προστρέχουν να πλαισιώσουν τον νέο υπουργό για να είναι αυτοί πλέον
οι αρχιτέκτονες-κτίστες του νέου οικοδομήματος 89 . Για να πείσουν τον Υπουρ
γό τους, οι αρχιτέκτονες καλούν και κάποιους ακαδημαϊκούς διδάσκαλους να
προσυπογράφουν τα σχέδια τους ως μέλη κάποιας Ομάδας Εργασίας, την
οποία συνήθως συγκροτούν οι ίδιοι οι αρχιτέκτονες.
89. Ο εκπαιδευτικός κόσμος και το ευρύτερο κοινό δεν τους γνωρίζει με το
όνομα τους αυτούς τους ανιδιοτελείς αρχιτέκτονες-χτίστες των νέων κάθε φορά σχη
μάτων. Αν τους γνώριζε και το ευρύτερο κοινό, τα εκπαιδευτικά πράγματα σίγουρα
θα ήταν καλύτερα. Τούτο το τονίζουμε ιδιαίτερα για τον εξής λόγο. Γιατί το δικαίωμα
να ενδιαφέρονται διαφορετικά κάποιοι για την εκπαίδευση, όπως άλλωστε και για κάθε
άλλη εκδήλωση της ζωής - είτε ως μέλη επιτροπών παιδείας των κομμάτων, είτε ως
συνήγοροι άλλων φορέων (π.χ. εκκλησίας, σχολαρχών, επαγγελματικών ενώσεων, κ.ά.)
- πρέπει να το έχουν όλοι, γιατί ωφελεί πράγματι τις εξελίξεις και τελικώς την κοι
νωνία. Εκείνο που δεν ωφελεί είναι να κρύβονται, απέναντι στον λαό και στην ιστορία,
πίσω από την ανωνυμία. (Λαός=Το άθροισμα διαχρονικά όχι μόνο των οπαδών αλλά
και των απέναντι).
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Τα παραπάνω, ως απάντηση στο τρίτο ερώτημα αυτής της ενότητας,
πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητά αν παραπέμψουμε σε
άλλη εργασία μας το 1995 για άλλο ανάλογο θέμα: Τα συχνά εναλλασσόμενα
σχήματα των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια και στα TEI. Κατ'
αναλογίαν, λοιπόν, θα επαναλάβουμε εδώ, για τα συχνά εναλλασσόμενα
σχήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, από εκείνη την εργασία 90 , τα εξής:
Δεν είναι στους σκοπούς μας να κάνουμε σε αυτή την εργασία έστω
και την απλούστερη κριτική παρουσίαση των διαφόρων σχημάτων επαγγελμα
τικής εκπαίδευσης. Εκείνο που θεωρούμε απαραίτητο είναι απλώς να κάνουμε
δύο επισημάνσεις, οι οποίες υποστηρίζουν μια τελείως διαφορετική προσέγγι
ση του θέματος τούτου για το μέλλον.
Πρώτη επισήμανση: Για όλα τα σχήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης
υπάρχει πάντοτε κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο με «υπέρ» και «κατά» κατά την
εφαρμογή τους. Που σημαίνει ότι όσοι στο απώτερο και στο πρόσφατο πα
ρελθόν θεμελίωσαν κάποια σχήματα και όσοι εκθεμελίωσαν τα ίδια ή κάποια
άλλα, είχαν υπόψη, αν όχι οι ίδιοι τουλάχιστον οι σύμβουλοι τους (φανεροί ή
αφανείς, κλητοί ή εκ καθήκοντος)91 το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο και τα
αντίστοιχα επίσης «υπέρ» και «κατά» κατά την εφαρμογή.
Δεύτερη επισήμανση: Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης,
Παπανδρέου-Παπανούτσου-Ράλλη, της εκπαιδευτικής αλλαγής εν συνεχεία,
και της σταθεροποίησης σήμερα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, παρατη
ρήθηκαν συχνές θεμελιώσεις και εκθεμελιώσεις σχημάτων. Αυτή ήταν μια
πρακτική που, ενώ δεν μπορούμε να αποφανθούμε αν έχει ωφελήσει ή έχει
βλάψει την υπόθεση της ελληνικής εκπαίδευσης 92 , μπορούμε να πούμε με αρ-

90. Βλέπε Κων. Α. Κάρμας, Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000,
έ.α, Κεφ. 5, Ενότητα 5.4.5, σσ. 179-180.
91. Φανεροί σύμβουλοι και υποστηρικτές συγκεκριμένων θέσεων, εξ όσων
γνωρίζουμε, υπήρξαν οι Ευάγγελος Παπανούτσος, και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από
το επιστημονικό βήμα, και η ΟΛΜΕ με τη ΔΟΕ από το συνδικαλιστικό κυρίως βήμα.
Ενώ αφανείς σύμβουλοι πρέπει να υπήρξαν πολλοί: είτε στις τάξεις των εκπαιδευτικών
(συνήθως κλητοί και κατά κανόνα οι πλέον αντικειμενικοί), είτε στις τάξεις των πο
λιτικών κομμάτων (π.χ. μέλη αντίστοιχων επιτροπών παιδείας των κομμάτων), είτε σε
άλλες τάξεις.
92. Για κάτι τέτοιο απαιτείται ειδική έρευνα, την οποία μπορεί κάλλιστα να διε
νεργήσει στο μέλλον κατάλληλη επιστημονική ομάδα, όχι ομάδα εργασίας κατ' εντολήν υπουργού, ούτε κατ' εξουσιοδότησιν Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.
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κετό βαθμό εμπιστοσύνης ότι δεν έχει ωφελήσει τον Έλληνα μαθητή της πε
ριόδου που έγιναν οι πειραματισμοί και τον «δάσκαλο» του της ίδιας περιόδου.
Με γνώμονα τα ανωτέρω, πιστεύουμε ότι το αναζητούμενο σχήμα επαγ
γελματικής εκπαίδευσης θα είναι πολύ «καλύτερο» στο μέλλον, αν ο υπεύ
θυνος λήψεως αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής - σε ό,τι αφορά τη θε
μελίωση ή την εκθεμελίωση κάποιων εκπαιδευτικών μονάδων - μπορεί να
απευθύνεται στον καλύτερο σύμβουλο του, ο οποίος δεν μπορεί να είναι άλ
λος από κάποιον οργανισμό με την κατάλληλη επιστημονική στελέχωση και
την ανάλογη τεχνική και υλική υποστήριξη, γνωστόν ανά το πανελλήνιο.
Με άλλα λόγια, ο καλύτερος σύμβουλος δεν μπορεί να είναι κάποιο
γνωστό ή άγνωστο φυσικό πρόσωπο ή έστω κάποια επ' ευκαιρία συνάθροιση
φυσικών προσώπων (Ομάδα Εργασίας). Αυτός ο σύμβουλος, κατά τις εκτιμή
σεις μας, πρέπει να είναι το κατάλληλο προς τούτο επιστημονικό όργανο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
7.1. Συνοπτική Παρουσίαση των Εξελίξεων

Αυτή η εργασία, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, έχει επίκεντρο τους νέους
που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση και δεν συνεχίζουν
σπουδές για μία ή για περισσότερες αιτίες σε TEI ή σε πανεπιστήμια. Πρό
κειται για μια αξιοπρόσεκτη κατηγορία νέων στους οποίους, αν προστεθούν
και εκείνοι που επιτυγχάνουν μεν σε TEI ή σε πανεπιστήμια αλλά σε τμήματα
τα οποία γρήγορα εγκαταλείπουν γιατί τα πτυχία των υπόψη τμημάτων δεν
έχουν κανένα αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, τότε, μιλάμε για μια πολύ
υπολογίσιμη κατηγορία νέων.
Για τις ανάγκες σε επαγγελματική εκπαίδευση όλων αυτών των νέων
η Πολιτεία, στη διάρκεια της τελευταίας πεντηκονταετίας, έχει ανταποκριθεί
με διάφορα σχολεία: ποικίλης ονομασίας, ποικίλης χρονικής διάρκειας και
ποικίλης σύνθεσης των αναλυτικών προγραμμάτων τους. Ό,τι όμως έγινε στο
παρελθόν έγινε, δεν ενδιαφέρει τον απλό πολίτη ούτε τον απλό επαγγελματία
του αύριο. Τους «απλούς» τους ενδιαφέρει για το «τι γίνεται σήμερα» και «τι
πρόκειται να γίνει στο μέλλον γι' αυτούς».
Σήμερα λοιπόν είναι σε λειτουργία για ικανοποίηση αναγκών επαγγελμα
τικής εκπαίδευσης: τα TEE με αρκετά επαγγελματικά συστατικά (components)
στο αναλυτικό τους πρόγραμμα, τα Ενιαία Λύκεια με κάποια συστατικά, πολύ
όμως λιγότερα τόσο από τα TEE όσο και από το πρώην ΕΠΛ, τα Ι ΕΚ, τα ΚΕΣ
και όλες οι άλλες μονάδες άτυπης εκπαίδευσης του Πίνακα 2. Στο παρόν
θεωρούμε απαραίτητο να καταχωρήσουμε και την πρόθεση - για να μην πούμε
απόφαση της Κυβέρνησης - να καταργήσει τα ΕΛ και τα TEE και να επανιδρύ
σει τα ΓΛ, τα ΤΕΛ και τις ΤΕΣ [τις δύο τελευταίες μονάδες με άλλα εγκυρότερα
ονόματα: Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)].
Στο μέλλον, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποιο σχήμα επαγγελ
ματικής εκπαίδευσης θα επικρατήσει. Αν η Κυβέρνηση δεν υπαναχωρήσει από
τις προθέσεις της, το πιθανότερο είναι ότι πολύ σύντομα - κατά πάσα πι
θανότητα με την έναρξη του σχολικού έτους 2006/07 - θα βρισκόμαστε μπρο
στά στο σχήμα του παρόντος αλλαγμένο ως προς τις δύο μονάδες που προα
ναφέρθηκαν. Δηλαδή του ΕΛ με το ΓΛ και του TEE εν μέρει με το ΕΠΑΛ και
εν μέρει με την ΕΠΑΣ. Με άλλα λόγια - λόγια απλά αλλά μεστά του απλού
Έλληνα πολίτη - αυτό που θα έχει συμβεί «θα έχει αλλάξει ο Μανωλιός και θα
έχει φορέσει τα ρούχα του αλλιώς». Το σχήμα δηλαδή τούτο, το οποίο ετοι134

μάζει η Κυβέρνηση να παρουσιάσει στον ελληνικό λαό σε εκπλήρωση των προ
εκλογικών υποσχέσεων της, ενώ πιστεύουμε ότι δεν θα είναι χειρότερο του
τρέχοντος (2006), πιστεύουμε, παράλληλα, ότι δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη
η χώρα μας για το μέλλον. Άλλο είναι το σχήμα που χρειάζεται.
Αμέσως παρακάτω σκιαγραφούμε το υπόψη σχήμα, όχι ως ένα οριστι
κό προς άμεση εφαρμογή από κάποια Κυβέρνηση (για να καταγραφεί γρή
γορα και αποφασιστικά πριν λήξει η θητεία της, πολύ δε περισσότερο του υ
πουργού Παιδείας, της κάποιας κυβέρνησης, μια ακόμα εκπαιδευτική μεταρ
ρύθμιση) αλλά ως σχήμα επαγγελματικής εκπαίδευσης το οποίο πρέπει να ανα
ζητήσει μεθοδικά και σταθερά η χώρα μας ώσπου να το πετύχει. Λέμε εμφα
τικά η χώρα μας. Δεν λέμε ετούτη ή εκείνη η Κυβέρνηση της χώρας μας.
Με γνώμονα λοιπόν το στοιχείο της αναζήτησης, θα πρέπει να γίνει
αντιληπτό από όλους, κυρίως όμως από τους πολιτικούς, και ιδιαίτερα αυτούς
που φιλοδοξούν να ηγηθούν του Υπουργείου Παιδείας και από τους επιστή
μονες που φιλοδοξούν να ενεργούν ως σύμβουλοι των πολιτικών, ότι το σχή
μα επαγγελματικής εκπαίδευσης στο εγγύς μέλλον (δηλαδή για τα 3-5 χρόνια)
δεν μπορεί να είναι σημαντικά διαφορετικό από το τρέχον. Οι σχεδιαζόμενες
αυτή την περίοδο παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας - για επανίδρυση
δηλαδή του ΓΛ και των ΤΕΛ και ΤΕΣ με άλλα εγκυρότερα ονόματα (ΕΠΑΛ,
ΕΠΑΣ) - πιστεύεται ότι οριακά απολήγουν σε σαφώς καλύτερο σχήμα από το
υφιστάμενο. Όμως δεν είναι αυτό στο οποίο πρέπει να μείνουμε ως χώρα πε
ρισσότερο από όσο χρειάζεται να μεταβούμε σε ένα πράγματι σημαντικά δια
φορετικό σχήμα, όχι απλώς οριακά διαφορετικό.
Ένα σημαντικά διαφορετικό σχήμα (υποσύστημα επαγγελματικής εκπαί
δευσης που δικαιούται να αποκτήσει η χώρα μας σήμερα στην ευρωπαϊκή πο
ρεία της προς το μέλλον) χρειάζεται χρόνο να σχεδιασθεί και ανάλογο προς
τη σοβαρότητα και την αρτιότητα των σχεδίων χρόνο, εν συνεχεία, να οι
κοδομηθεί, όπως όλα τα μεγάλα δημόσια έργα ή σχέδια ανάπτυξης (projects).
7.2. Το Μέλλον της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
7.2.1. Η Αναζήτηση Ενός Νέου Σχήματος: Τρία Αποφασιστικά Βήματα προς
Αυτή την Κατεύθυνση
Με γνώμονα τα παραπάνω για να αποκτήσει η χώρα μας το υπόψη
Νέο Σχήμα 93 πρέπει, πολύ επιγραμματικά, να γίνουν τα εξής:
93. Τούτο το Νέο Σχήμα για την επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να θέλει η
Κυβέρνηση, που θα εγκαινιάσει τα θεμέλια του, να το εντάξει σε ένα ευρύτερο Νέο
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Πρώτον, πρέπει να βρεθεί μια Αποφασιστική Ελληνική Κυβέρνηση 94
η οποία θα πιστέψει ότι η χώρα χρειάζεται ένα τέτοιο σχήμα και όχι ένα
οριακά διαφορετικό σχήμα που θα προθυμοποιηθούν να επεξεργασθούν οι
γνωστοί κάθε φορά αυτόκλητοι εθελοντές στους προθαλάμους του Υπουργού
Παιδείας και των υφυπουργών του, άγνωστοι όμως στον επιστημονικό, τον
ευρύτερο εκπαιδευτικό και τον πολιτικό κόσμο 95 .
Σχήμα για ολόκληρη την εκπαίδευση εις αναζήτηση αυτού που έχουμε αποκαλέσει σε
άλλη εργασία μας Καταστατικό Χάρτη της Ελληνικής Παιδείας και Εκπαίδευσης
(βλέπε Κάρμας, Η Ελληνική Παιδεία στον Ορίζοντα του 2000, Κεφ. 5, Ενότητα 5.6, έ.α.).
Αν το θελήσει, τόσο το καλύτερο.
94. Τέτοια δεν είναι κατ' ανάγκην εκείνη που διαθέτει μεγάλη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά αυτή της οποίας ο Υπουργός Παιδείας φέρνει στη Βουλή
προς ψήφιση σχέδιο νόμου το οποίο ψηφίζουν όχι μόνον οι βουλευτές της κυβερνη
τικής πλειοψηφίας αλλά η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των τριακοσίων. Λίγο
δύσκολο βέβαια για τα ελληνικά εκπαιδευτικά πράγματα - ιδιαίτερα για τη συναίνεση
των μικρών κομμάτων (βλέπε Κεφ. 6, Ενότητα 6.2.4) - όχι όμως αδύνατον, αν Υπουρ
γός Παιδείας δεν είναι κατ' ανάγκην βουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για να
ενεργεί μέσα σε στενά κομματικά πλαίσια, αλλά πολιτική προσωπικότητα ευρύτατης
κοινοβουλευτικής αποδοχής (παραδείγματα ο νυν και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρα
τίας) ή ακόμα και εξωκοινοβουλευτική αποφασιστική προσωπικότητα ευρύτατης επί
σης αποδοχής, με την προϋπόθεση ότι γνωρίζει πολύ καλά τα της εκπαίδευσης (συμ
περιλαμβανομένων και των της επαγγελματικής).
95. Κατά κανόνα πρόκειται για πολύ εργατικά άτομα που ενεργούν στη βάση
προσωπικών εμπειριών περισσότερο και των υποσχέσεων αλληλεγγύης προς τους συ
ναδέλφους τους. Συνήθως συνεργάζονται αρμονικά με τον Υπουργό Παιδείας, όσο ο
τελευταίος δεν διαταράσσει τα σχέδια των συντεχνιών στις οποίες, επίσης κατά κανό
να, ανήκουν. Στις περιπτώσεις συγκρούσεων, το πιο πιθανό είναι να χάσει τη θέση του
ο επώνυμος υπουργός, ενώ οι ίδιοι συνεχίζουν αθόρυβα (ανώνυμα) να στηρίζουν το
κόμμα, περιμένοντας τον επόμενο υπουργό. Πιστεύουμε ότι όσοι έχουν την επιστημο
νική και την πολιτική δύναμη να ανατρέπουν σχήματα πρέπει να γίνονται γνωστοί με
το επώνυμο τους. Παράδειγμα ο Ευάγγελος Παπανούτσος στο παρελθόν, με τον οποίο
δεν συμφωνούμε για όλες του τις επιλογές - κυρίως αυτές των ομοιομορφιών καθ'
άπασαν την χώρα και της διχοτόμου μεταξύ γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
καθ' άπασαν επίσης την χώρα - είχε όμως το θάρρος να είναι «επώνυμος». Δεν επιτρέ
πεται να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία «η Κυβέρνηση αποφάσισε», «οι αρμόδιοι
κυβερνητικοί κύκλοι εισηγήθηκαν» και «το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισεν». Αν οι θε
μελιακοί νόμοι, εκτός από τα ονόματα των υπουργών, έφεραν κάπου, με ψιλά έστω
γράμματα, τα ονόματα και των θεωρητικών εμπνευστών, τα εκπαιδευτικά προγράμ
ματα θα ήταν καλύτερα.
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Δεύτερον, η αποφασιστική Κυβέρνηση πρέπει να αναζητήσει δια του
υπουργού Παιδείας το κατάλληλο Γραφείο Μελετών96, για ανάθεση σε αυτό
των μελετών σχεδιασμού του αναζητουμένου Νέου Σχήματος επαγγελματικής
εκπαίδευσης σε όλες τις λεπτομέρειες του. Τούτο σημαίνει τεκμηριωμένες,
θεωρητικά και πρακτικά, απαντήσεις στα τρία βασικά ερωτήματα της Ενό
τητας 6.3 (Η Αναζήτηση ενός Άλλου Σχήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης)
και σε όλα τα άλλα τα συναφή με αυτά τα ερωτήματα.
Το υπόψη Γραφείο, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει σήμερα στην
Ελλάδα, και μην διανοηθεί ποτέ ο υπουργός Παιδείας της αποφασιστικής Κυ
βέρνησης (την οποία αναζητεί το Νέο Σχήμα ως πρώτη προϋπόθεση παραπάνω)
ότι μπορεί τούτο να το υποκαταστήσει κάποια ομάδα εργασίας 97 . Τούτο πρέπει
να συσταθεί με νομική υπόσταση τέτοια που να του επιτρέπει να συμβάλλεται με
άλλα ειδικότερα γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κυρίως στο εξωτερικό.
Το εν λόγω Γραφείο μπορεί να είναι κάτι ανάλογο προς το Εθνικό Κέντρο Ερευ
νών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο
στις ΗΠΑ (The National Center for Research in Vocational Education, The Ohio
State University, Columbus, Ohio) ή προς κάποιο άλλο ευρωπαϊκό κέντρο. Η ίδρυ
ση ενός τέτοιου Κέντρου Ερευνών στην Ελλάδα ει δυνατόν με τις εγγυήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συνδυασθεί με την ίδρυση του προτεινομένου
Πανεπιστημίου ή Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Επιστημών και Ερευνών.
Τρίτον, πρέπει να αναζητηθούν και να εξασφαλισθούν με τη δέουσα
σοβαρότητα οι απαραίτητοι χρηματικοί πόροι (εθνικοί ή/και ευρωπαϊκοί) για το

96. Ο όρος Γραφείο Μελετών χρησιμοποιείται εδώ κατ' αναλογίαν προς τα
γραφεία, κέντρα ή εταιρείες μελετών οι οποίες συμβάλλονται με μεγάλους οργανι
σμούς (εθνικούς ή διεθνείς) ή/και με κράτη ακόμα για τον σχεδιασμό ή/και την υλο
ποίηση μεγάλων εκπαιδευτικών σχεδίων (projects).
97. Ομάδες εργασίας συγκροτήθηκαν και για το ΕΠΛ και για το ΕΛ με μέλη που
υποστήριξαν σθεναρά το ΕΠΛ αλλά και με μέλη που φαίνεται να τα είπαν και έτσι και
αλλιώς. Βέβαια σε μια ομάδα εργασίας η αντιπαράθεση επιστημονικών θέσεων και ανα
μενόμενη είναι και δικαιολογημένη. Αυτό που δεν είναι δικαιολογημένο για μια αποφασι
στική Κυβέρνηση είναι να παρακολουθεί στο διηνεκές τέτοιες αντικρουόμενες θέσεις και
να παρασύρεται σε παλινδρομήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτρέπουμε να
αφήσει πίσω τις ομάδες εργασίας για σοβαρά θέματα όπως το αναζητούμενο Νέο
Σχήμα, και να προχωρήσει με την ανάθεση σοβαρών μελετών σε σοβαρά Γραφεία
Μελετών με διεθνή εμβέλεια και αυστηρούς όρους εντολής. Βλέπε πάντως ένα πλήρες
αναλυτικό ιστορικό του θεσμού του ΕΠΛ και εν συνεχεία του ΕΛ εις Μιχάλης Κασσωτάκης, Από το Πολυκλαδικό στο Ενιαίο Λύκειο..., έ.α.
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Νέο Σχήμα, όπως αναζητήθηκαν και βρέθηκαν για όλα τα γνωστά μεγάλα έρ
γα. Στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι Έλληνες - και μεταξύ αυτών δυστυχώς
αρκετοί πολιτικοί, αρκετοί με αποφασιστικό λόγο στη δημόσια διοίκηση και
στην τοπική αυτοδιοίκηση και αρκετοί «ρήτορες» στους άμβωνες και σε πανη
γυρικά αναπτυξιακά συνέδρια/φιέστες τους θερινούς κυρίως μήνες - πιστεύουν
ότι οι χρηματικοί πόροι είναι απαραίτητοι μόνον για την κατασκευή εθνικών
δρόμων, αεροδρομίων, λιμανιών και άλλων υλικών κατασκευών. Για έργα
θεσμικού χαρακτήρα - πολλές φορές πολύ πιο σημαντικά ακόμα και από τα
μεγαλύτερα έργα υλικών κατασκευών (π.χ. τη διοικητική αποκέντρωση, την
ανάπτυξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ένα πολυδιάστατο δίκτυο εκπαι
δευτικών μονάδων, τη συνένωση σχολείων σε αρμονία με τη συνένωση δήμων
και κοινοτήτων, κ.ά.) - οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους πιστεύουν ότι πολύ
πιο απαραίτητοι από τους χρηματικούς πόρους είναι οι νόμοι. Στην αντίληψη
αυτή μια αποφασιστική Κυβέρνηση πρέπει να αντιτεθεί με όλες της τις δυνά
μεις, αν θέλει πράγματι να θεμελιώσει το αναζητούμενο Νέο Σχήμα επαγγελ
ματικής εκπαίδευσης, το οποίο σημειώνουμε ότι δεν είναι απαραίτητο και να
το εγκαινιάσει. Δηλαδή να κόψει την κορδέλα η ίδια Κυβέρνηση, πολύ δε πε
ρισσότερο ο ίδιος υπουργός για να έχει να το λέει 98 !
7.2.2. Μερικά Κρίσιμα Θέματα Προβληματισμού για το Αναζητούμενο Νέο
Σχήμα
Από όσα αναφέραμε στην προηγηθείσα ενότητα για το μέλλον της
επαγγελματικής εκπαίδευσης προκύπτει ότι η αναζήτηση ενός Νέου Σχήμα
τος, αν τούτο πρέπει να είναι ουσιαστικά διαφορετικό από το προς αντικατά
σταση (παλαιό), δεν είναι καθόλου μια απλή υπόθεση που αντιμετωπίζεται με
την ψήφιση κάποιου νεότερου νόμου. Ο νόμος είναι το τελευταίο στάδιο μιας
πολύ απαιτητικής διαδικασίας η οποία πρέπει να προηγηθεί. Του νόμου, για
θεμελίωση ενός σχήματος που θα θελήσουμε επιτέλους κάποτε ως ελληνική
κοινωνία και πολιτεία να διαρκέσει, θα πρέπει να προηγηθούν μελέτες των
μελετών, σχέδια και των σχεδίων προσχέδια.

98. Το 2004 ο ελληνικός λαός περήφανα και με μεγάλη ικανοποίηση είδε να
κόβονται κορδέλες μεγάλων και σπουδαίων έργων από κυβερνήτες και υπουργούς άλ
λους από αυτούς που τα είχαν θεμελιώσει. Μήπως κάτι ανάλογο πρέπει να προετοι
μαστούμε να δούμε να γίνεται στο μέλλον και στην εκπαίδευση για την αποφασιστική
και ριζική λύση των χρονίων προβλημάτων της;
138

Επιβάλλεται, με άλλα λόγια, να γίνει και για την επαγγελματική εκπαί
δευση κάτι ανάλογο με ό',τι έγινε για να κατασκευασθούν τα γνωστά μεγάλα
έργα της τελευταίας πενταετίας: Αεροδρόμιο, Αττική οδός, Ολυμπιακά έργα,
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, κ.ά. Έργα τέτοιων αξιώσεων για τα οποία ο τελικός
λόγος (να σχεδιασθούν, να ανατεθούν οι μελέτες και να εκτελεσθούν) ανήκει
πάντοτε στον πολιτικό, δεν είναι, έργα απλά για να τα εμπιστεύεται σε προσω
πικούς συμβούλους τους οποίους δικαιούται να έχει, ούτε σε επίλεκτες ομά
δες εργασίας τις οποίες δικαιούνται επίσης να συγκροτεί. Είναι σύνθετα έργα
τα οποία υποχρεούται - πρέπει να υποχρεούται (ο πολιτικός) - να αναθέτει
σε κατάλληλα προς τούτο μελετητικά γραφεία [κέντρα επιχειρησιακών και
στρατηγικών μελετών με σαφείς όρους εντολής και αυστηρούς κανόνες
εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων (συμβάσεις με χρονοδιαγράμ
ματα, ελέγχους, ρήτρες, κ.λπ.)].
Ο πολιτικός είναι χωρίς αμφιβολία το κλειδί της επιτυχίας των μεγάλων
έργων [στην περίπτωση της εκπαίδευσης, των μεγάλων σχεδίων (projects)]. Τού
το θα πρέπει να το παραδεχθούν όλοι οι άλλοι: επιστήμονες, συνδικαλιστές, δη
μοσιογράφοι, κριτές και επικριτές. Ο επιστημονικός λόγος είναι βέβαια πάντοτε
και χωρίς αμφιβολία απαραίτητος. Χωρίς αυτόν ο πολιτικός δεν μπορεί - δεν
πρέπει - να κάνει βήμα. Από την άλλη όμως πλευρά, όταν υπάρχει επιστη
μονικός λόγος - και υπάρχει πράγματι πλούσιος επιστημονικός λόγος στην
περίπτωση των λυκείων - δεν πρέπει να σύρεται ο πολιτικός πίσω από θέσεις
και αντιθέσεις ενός επιστημονικού λόγου που είναι φυσικό να είναι συνεχής.
Αυτό που χρειάζεται περισσότερο σε ανάλογες περιπτώσεις δεν εί
ναι κάποιος εθνικός ή άλλος διάλογος (και μάλιστα εκτός Βουλής), είναι η
κρίση και η αποφασιστικότητα του πολιτικού να επιλέξει τον κατάλληλο τε
χνικό σύμβουλο με την εντολή: να συνθέσει τον επιστημονικό λόγο, να κά
νει μετρήσεις και τεχνικούς υπολογισμούς και να του προτείνει λύσεις υπό
περιορισμούς ή χωρίς περιορισμούς (constraints) για να αποφασίσει τι θα
φέρει (ο πολιτικός) στη Βουλή προς ψήφιση. Φαντασθείτε τον πολιτικό να
εξακολουθούσε να παραπαίει ακόμα σήμερα αν η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου έπρε
πε να είναι υποθαλάσσια, κρεμαστή με δύο επιπλέον πυλώνες ή με κάποια άλ
λα τεχνικά χαρακτηριστικά. Και φαντασθείτε ακόμα αν εκτελεστής του έργου
έπρεπε να είναι ετούτη η κατασκευάστρια εταιρεία ή εκείνη. Εφιστούμε την
προσοχή του αναγνώστη στη διαδικασία αυτή των μεγάλων έργων (projects),
γιατί κάποια ανάλογη διαδικασία πρέπει να αναζητηθεί και να επιχειρηθεί στην
προσπάθεια θεμελίωσης άλλου σχήματος διαφορετικού από το υφιστάμενο.
Αμέσως παρακάτω επισημαίνονται μερικά θέματα άξια προβληματισμού
στη διαδικασία αναζήτησης του Νέου Σχήματος Επαγγελματικής ή/και Γενικής
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Εκπαίδευσης, την οποία (διαδικασία) δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε
χρονικά πότε θα αρχίσει και από ποιον πολιτικό (αποφασιστική Κυβέρνηση,
για την οποία κάναμε λόγο παραπάνω).
(α). Η διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Σήμερα η διάρκεια είναι εννέα έτη: έξι έτη σε ενιαίο καθ' άπασαν την
χώρα δημοτικό σχολείο γενικής εκπαίδευσης και τρία έτη σε ενιαίο επίσης
καθ' άπασαν την χώρα γυμνάσιο γενικής εκπαίδευσης. Στον προβληματισμό
της Πολιτείας σήμερα (2006) αν πρέπει να προχωρήσει στην επέκταση κατά
τρία ακόμα έτη σταδιακά ή μια και καλή, πιστεύουμε ότι πρέπει να επιλέξει
το δεύτερο. Στη συντριπτική πλειοψηφία οι νέοι συνεχίζουν έτσι κι αλλιώς τις
σπουδές τους μετά το γυμνάσιο στα διάφορα σχολεία του δεύτερου κύκλου
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτοί που δεν συνεχίζουν υπολογίζονται σε
5.000 περίπου (βλέπε Ενότητα 4.2, Πίνακα 3). Για να μένουν αυτοί οι νέοι στο
σχολείο μέχρι τα 18 και να μην διαρρέουν, το Νέο Σχήμα δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (γενικής και επαγγελματικής) επιβάλλεται να προβλέπει πώς
πρέπει να συνεχίζουν: σε λύκεια άραγε ελεύθερων και ευχάριστων γι' αυτούς
σπουδών, ή στα ίδια μεν λύκεια με εκείνους τους συμμαθητές τους οι οποίοι
θα εισαχθούν αύριο στις μαθηματικές, τις πολυτεχνικές και τις φιλοσοφικές
σχολές, αλλά για ένα διαφορετικό πρόγραμμα διδασκαλίας ετούτοι, ακόμα και
εξατομικευμένο, ώστε να το παρακολουθούν ευχάριστα και όχι καταναγκαστικά
ως κατάλληλο για είσοδο σε μια πανεπιστημιακή σχολή που έτσι και αλλιώς
δεν θέλουν";
(β). Η σκυτάλη από τη γενική στην επαγγελματική εκπαίδευση

Στο ερώτημα πότε πρέπει να αρχίζει η επαγγελματική εκπαίδευση των
νέων, η δική μας προτίμηση είναι αμέσως μετά το τριτάξιο γυμνάσιο για κά
ποια επαγγέλματα και μετά το λύκειο για κάποια άλλα. Κάποιοι επιχειρηματο
λογούν ότι θα έπρεπε, για μαθητές αδύνατους «να τραβήξουν μπροστά», η
επαγγελματική εκπαίδευση να αρχίζει νωρίτερα. Ει δυνατόν μετά το δημοτικό.
Μετά την ηλικία των 15 (μετά δηλαδή το γυμνάσιο) είναι αργά, τέτοιοι μαθη
τές να αποκτήσουν όλες εκείνες τις εργασιακές συμπεριφορές και συνήθειες
99. Η απάντηση σε ένα τέτοιο δίλημμα του πολιτικού δεν μπορεί να δίδεται
αβασάνιστα με την ψήφιση ενός νόμου τη υποδείξει κάποιου συμβούλου, για να διορ
θώσει επίσης αβασάνιστα τα κακώς κείμενα τη υποδείξει κάποιου άλλου συμβούλου.
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που θα τους επιτρέπουν αύριο να παραμένουν στο εργατικό δυναμικό ως χρή
σιμοι παραγωγικοί πολίτες και όχι εκτός αυτού ως «κηφήνες». Η άποψη αυτή
δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Παιδιά 8, 10, 12 και 14 ετών, αν σε παλαιότερες
εποχές έπρεπε (επειδή είχαν τα σωματικά προσόντα) να είναι «μπακαλόγατοι»
ή καθαριστές καμινάδων όπως ο Όλιβερ Τουίστ [chimney sweepers (ένα
προσοδοφόρο επάγγελμα για παιδιά επειδή χωρούσαν στις καμινάδες)],
σήμερα πρέπει να βρίσκονται αποκλειστικά και μόνον στο σχολείο - δημοτικό
ή γυμνάσιο - πουθενά αλλού.
Μοναδική εξαίρεση σήμερα για παιδιά αυτών των ηλικιών μπορεί να
αποτελέσουν τα ταλέντα στις καλές τέχνες (ιδιαίτερα στη μουσική, τον χορό
και τη ζωγραφική) και στον αθλητισμό. Τέτοια παιδιά, για να μην πηγαίνει χα
μένο το ταλέντο τους, πρέπει να συγκεντρώνονται με τη συγκατάθεση των γο
νέων των σε ειδικά επί τούτου καλλιτεχνικά σχολεία (όχι κατ' ανάγκην γυμνά
σια ή λύκεια) και σε αντίστοιχα αθλητικά σχολεία ως μαθητές των δημοτικών,
των γυμνασίων και των λυκείων του τόπου μονίμου κατοικίας τους, για να
διδαχθούν στα καλλιτεχνικά και στα αθλητικά σχολεία όλα όσα οι συμμαθητές
τους διδάσκονται στα γενικά σχολεία της γειτονιάς τους και, επιπλέον, όσα
είναι απαραίτητα στη μουσική και τον αθλητισμό, για να μην πάει χαμένο το
ταλέντο τους. Σε εκείνες δε τις περιπτώσεις που θα παρατηρηθεί κορεσμός πε
ραιτέρω ανάπτυξης του ταλέντου, μέσα από κατάλληλο πρόγραμμα συμβου
λευτικής, να επιστρέφει ο νέος, ανάλογα με την ηλικία στην οποία επήλθε ο κο
ρεσμός, στο σχολείο της γειτονιάς του (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) για ολο
κλήρωση της υποχρεωτικής του εκπαίδευσης.
(γ). Η συνύπαρξη γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στον δεύτερο
κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Στον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η χώρα μας έχει
σε λειτουργία ένα ενιαίο τριετές σχολείο (δηλαδή το γυμνάσιο) με δύο ωφέλι
μες εξαιρέσεις για τις οποίες κάναμε ήδη λόγο αμέσως παραπάνω (τα καλ
λιτεχνικά και τα αθλητικά σχολεία). Στον δεύτερο όμως κύκλο δεν είναι καθό
λου σοφό να συνεχισθεί αυτό το μοντέλο. Καθώς μεγαλώνουν σε ηλικία οι νέοι
αρχίζουν να διαφαίνονται αρκετές ουσιαστικές διαφορές, τόσο στις ικανότη
τες τους (έμφυτες και επίκτητες, τις οποίες αρχίζουν να συνειδητοποιούν),
όσο και στις προτιμήσεις τους για τα σχολεία στα οποία θα συνεχίσουν σπου
δές και για τα επαγγέλματα τα οποία θα θελήσουν και θα μπορέσουν τελικά
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να ασκήσουν 100 . Τούτο σημαίνει ότι η ενιαία εκπαίδευση γίνεται, με υποκειμε
νικά κριτήρια, όλο και λιγότερο επιθυμητή και, με αντικειμενικά κριτήρια, όλο
και λιγότερο απαραίτητη. Όσοι, συνεπώς, επιμένουν σήμερα σε ενιαίους τρό
πους εκπαίδευσης μετά το τριτάξιο γυμνάσιο, για ενιαίους τρόπους σκέψης
και συμπεριφοράς αύριο, έχουν κατά νουν πρότυπα ιδεολογικών προτιμήσεων
και αναζητήσεων άλλων εποχών.
Με γνώμονα τα παραπάνω και όσα άλλα έχουμε αναφέρει αναλυτικό
τερα σε προηγηθέντα κεφάλαια, για τη ζήτηση γενικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης στα σχολεία του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαί
δευσης, το καταλληλότερο σχολείο-κορμός για τις ανάγκες της ελληνικής
κοινωνίας σήμερα και στο μέλλον είναι εκείνο που μπορεί να φιλοξενεί ισότιμα
στις τάξεις του γενική και επαγγελματική εκπαίδευση. Με περισσότερο τεχνι
κούς όρους, εκείνο το σχολείο που μπορεί ως προσφορά να ικανοποιεί ισό
τιμα τη ζήτηση γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 1 0 1 .
Βέβαια, ένα τέτοιο σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μικρές πό
λεις και κωμοπόλεις 102 . Εδώ οι ανάγκες σε γενική και σε επαγγελματική εκπαί
δευση πρέπει να ικανοποιούνται, κατ' ανάγκην, με μικρά γενικά λύκεια και με
μικρά επίσης μονοκλαδικά επαγγελματικά λύκεια, τα οποία θα μπορούσαν
κάλλιστα να λειτουργούν ως παραρτήματα του ενός μητροπολιτικού (νομαρ
χιακού, πρώην ΕΠΛ), στην έδρα έκαστου των νομών της χώρας. Η προταθεί
σα μελέτη προς θεμελίωση του Νέου Σχήματος αξίζει να αναζητήσει έγκυρες
100. Βλέπε CA. Karmas, A.G. Kostakis, Th.G. Dragonas, Occupational and Edu
cational Demand of Lyceum Students: Development over Time, Studies 2, Centre of
Planning and Economic Research, Athens, 1990 (Βλέπε ειδικότερα Κεφάλαια 4 και 6).

101. Τέτοιο πήγαινε να γίνει το ΕΠΛ, το οποίο, όμως, καταργήθηκε μετά από
μια δεκάχρονη επιτυχή πορεία, χωρίς ποτέ να αιτιολογηθεί επαρκώς η κατάργηση του.
Η επανίδρυση του λυκείου τούτου, με το ίδιο ή άλλο παραπλήσιο όνομα, αξίζει να
αποτελέσει πρωταρχικό όρο εντολής προς διερεύνηση της προτεινομένης μελέτης
αναζήτησης ενός Νέου Σχήματος γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
102. Όσοι υποστήριξαν σθεναρά το 1986 τη θέση «το ΕΠΛ πρέπει να γίνει ο
μοναδικός τύπος λυκείου σε ολόκληρη τη χώρα» (βλέπε ΟΛΜΕ, Τέταρτο Εκπαιδευτικό
Συνέδριο: Ενιαιοποίηση Τεχνικής-Επαγγελματικής και Γενικής Εκπαίδευσης, Αθήνα,
1986) και όσοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ίδια θέση σήμερα, ή έστω κάποια πα
ραλλαγή της, δεν ξέρουμε πώς αντιλαμβάνονται τη λειτουργία μικρών λυκείων σε με
μονωμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές όπου οι μαθητές μπορεί να μην υπερβαί
νουν τους 30-50 και για τις τρεις τάξεις.
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και πειστικές απαντήσεις για τον τρόπο συνύπαρξης ή όχι πολυκλαδικών και
άλλων μικρότερων λυκείων.
(δ). Οι τύποι λυκείων τους οποίους χρειάζεται σήμερα και στο μέλλον η
χώρα μας
Η λογική του ενιαίου σχολείου - του πανομοιότυπου δηλαδή καθ' άπα
σαν την χώρα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, πανεπιστημίου - είναι βαθιά ρι
ζωμένη στον Νεοέλληνα και δεν έχει αφήσει πολλά περιθώρια μέχρι σήμερα
στον πολιτικό να δεχθεί στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την
παράλληλη λειτουργία περισσότερων από ένα ή δύο το πολύ λυκείων. Ενδει
κτικά αναφέρονται τα εξής μονοκλαδικά σχολεία μερικά από τα οποία λειτούρ
γησαν μεν στην Ελλάδα ως κατώτερα ή/και ως άτυπα επαγγελματικά σχολεία
κάποιου υπουργείου ή οργανισμού, ποτέ όμως ως λύκεια ισότιμα με τα γενικά
και τα ενιαία πολυκλαδικά: γεωργικά, αθλητικά, καλλιτεχνικά, τεχνικά, εμπορικά-οικονομικά, υγείας-πρόνοιας, τουρισμού και αναψυχής, κλασικών σπουδών,
άλλα λύκεια μεταξύ των οποίων άξιο προσοχής (ως όρος εντολής προς μελέ
τη) είναι και ένας τύπος λυκείου «ελευθέρων σπουδών» για τους τελειόφοι
τους γυμνασίου που δεν ενδιαφέρονται να σπουδάσουν συγκεκριμένο
επάγγελμα σε λύκειο ούτε να συνεχίσουν σπουδές σε TEI ή σε πανεπιστήμια.
Οι νέοι αυτοί υπολογίζονται στην Ενότητα 4.2 σε 5.000 περίπου ετησίως 1 0 3 .
Οι ανάγκες των αντίστοιχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τις οποίες είχε
σε λυκειακό επίπεδο και εξακολουθεί να έχει η ελληνική οικονομία και κοινω
νία, επιχειρήθηκε να ικανοποιηθούν το 1985 ενμέρει μέσα από τις δομές ενός
πολυκλαδικού λυκείου, το οποίο όμως καταργήθηκε το 1998. Προ αυτών των
εξελίξεων, οι οποίες έχουν παρουσιασθεί αναλυτικά στις προηγηθείσες ενότη
τες, ο πολιτικός καλείται σήμερα να απαντήσει - στη βάση της μελέτης ανα
ζήτησης του Νέου Σχήματος γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης την
οποία έχουμε προτείνει ή στη βάση άλλων κριτηρίων της δικής του επιλογής
103. Μικρός αριθμός αγροτικών λυκείων μπορούσαν για παράδειγμα να λειτουρ
γούν σε κατεξοχήν αγροτικές περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Βοιωτία, η Μακεδονία, η Πε
λοπόννησος και η Κρήτη. Αθλητικά λύκεια θα μπορούσαν να λειτουργούν με την υποστή
ριξη του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αθλητικών ομοσπονδιών οτην Αττι
κή, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, τα Ιωάννινα και την Κρήτη. Άλλα λύκεια θα
μπορούσαν να λειτουργούν με τη στήριξη των αντίστοιχων επιμελητηρίων (καλλιτεχνικού,
τεχνικού, οικονομικού, κ.ά.) καθώς και των επιστημονικών και συνδικαλιστικών οργα
νώσεων (πανελληνίων ιατρικών και φαρμακευτικών συλλόγων, ΓΕΣΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, κ.ά.).
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- για την επανίδρυση ή όχι ενός πολυκλαδικού λυκείου και κάποιων μονοκλαδικών (ως παραρτημάτων) σε μικρές πόλεις και κωμοπόλεις ορεινών και νη
σιωτικών περιοχών, στις οποίες είναι πράγματι δύσκολο να λειτουργήσουν
πολυκλαδικά λύκεια.
Για την επανίδρυση πολυκλαδικών - την οποία θεωρούμε απαραίτητη
και πολύ ωφέλιμη ως πολιτική απόφαση, εκτός αν η προταθείσα μελέτη ανα
ζήτησης του Νέου Σχήματος οδηγήσει σε αντίθετα συμπεράσματα για αυστη
ρά εκπαιδευτικούς όμως λόγους - υπάρχει πολύτιμη εμπειρία. Τα πρώτα 35
πολυκλαδικά λύκεια μπορούν, κατά τις εκτιμήσεις μας, να ιδρυθούν αμέσως
αν υπάρχει ή προς τούτο πολιτική βούληση.
Παράλληλα, πρέπει να γίνουν όλοι εκείνοι οι υπολογισμοί και οι
εκτιμήσεις για τον αριθμό πολυκλαδικών λυκείων που πρέπει να ιδρυθούν
ακόμα σταδιακά μέχρι να αποκτήσει η χώρα ένα πλήρες, άρτιο από κάθε
άποψη, τέτοιο δίκτυο. Τα λύκεια αυτά, από κάποιες πρώτες προκαταρκτικές
εκτιμήσεις μας στο ΚΕΠΕ, για τις ανάγκες των πενταετών προγραμμάτων
αρχικά και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης εν συνεχεία, δεν πρέπει να είναι
περισσότερα από 90 έως 100 το πολύ. Καλύτερα όμως μπορεί να μας το πει
τούτο σήμερα η προταθείσα μελέτη αναζήτησης του Νέου Σχήματος ως όρος
εντολής του αριθμού πολυκλαδικών λυκείων που χρειάζεται η χώρα μας, στην
περίπτωση που η πολιτική απόφαση είναι «ναι στα πολυκλαδικά» αλλά
παράλληλα «ναι και σε άλλους τύπους λυκείων».
Μια πολύ σημαντική διαφορά των λυκείων τούτων μόλις επανιδρυ
θούν, από τα ΕΠΛ που λειτούργησαν ως πρότυπα και καταργήθηκαν αδικαιο
λόγητα και άδοξα, είναι ετούτη: Ο λυκειάρχης των επανιδρυομένων λυκείων
επιβάλλεται να είναι εκπαιδευτικός (άνδρας ή γυναίκα) σπουδαίος και
«μεγάλος». Όχι στην ηλικία μεγάλος αλλά σε όλα τα άλλα τα οποία οφείλει
να διαθέτει αυτός που φιλοδοξεί να ηγείται εκατοντάδας και πλέον επίλεκτων
καθηγητών (σαν αυτούς που θα δημιουργεί το ΠΠΕΕ ή ΙΠΕΕ), αρκετών εκατο
ντάδων μαθητών και λογικού αριθμού διοικητικών και τεχνικών υπαλλήλων.
Ένας τέτοιος λυκειάρχης, με τον όρο ότι δεν θα είναι ποτέ καθηγη
τής πανεπιστημίου ή TEI, επιβάλλεται να έχει το κύρος και τον μισθό κα
θηγητή πρώτης βαθμίδας πανεπιστημίου συν 10% παραπάνω ως επίδομα
θέσης. Ο λυκειάρχης αυτός είναι φυσικό να συνεπικουρείται από δύο του
λάχιστον αναπληρωτές (υποδιευθυντές) με κύρος, βαθμό στην εκπαιδευτική
ιεραρχία, και μισθό αναπληρωτή καθηγητή πανεπιστημίου. Αν υποθέσουμε ότι
τα πολυκλαδικά λύκεια μπορεί και πρέπει να είναι τελικώς 80-100, τότε μιλάμε
για 240-300 επίλεκτες θέσεις-ορόσημο για τους πρωτοδιοριζόμενους εκπαι
δευτικούς, αντί το ορόσημο να είναι η θέση λέκτορα στην τριτοβάθμια
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εκπαίδευση, με συνέπεια φυγή των ικανοτέρων προς το ιεραρχικά «ανώτερον» δήθεν και «τελειότερον».
Αν δεν γίνει αντιληπτό ότι η θέση διευθυντή και υποδιευθυντή ενός
πολυκλαδικού σχολείου είναι πολύ πιο σημαντική από τη θέση λέκτορα και
επίκουρου καθηγητή στα πανεπιστήμια, η ελληνική εκπαίδευση δεν θα
αποκτήσει ποτέ τα θεμέλια που της χρειάζονται για να αντέξει, στα πεδία
της παγκοσμιοποίησης, τις γλωσσικές και τις πολιτισμικές επιθέσεις - αλλά
και όλες τις άλλες επιθέσεις (τεχνικές, τεχνολογικές ακόμα και παιδαγω
γικές) - των πολυπληθέστερων και ισχυρότερων, γειτόνων μας ή όχι.
Μια δεύτερη πολύ σημαντική διαφορά των προτεινομένων για επανί
δρυση πολυκλαδικών λυκείων από τα λειτουργήσαντα στο παρελθόν μπορεί
να είναι η εξής: Τα εν λόγω λύκεια, με ένα τουλάχιστον σε κάθε νομό, μπο
ρούν - αν μάλιστα τολμήσει η Πολιτεία να τους δώσει νομικήν υπόσταση
αντίστοιχη με εκείνη της Σιβιτανιδείου - να χρεωθούν από την Πολιτεία με την
εκπαιδευτική εποπτεία (διοικητική, οικονομική, παιδαγωγική) όλων των άλλων
τύπων λυκείων στον νομό: είτε ως παραρτημάτων των πολυκλαδικών είτε ως
αυτόνομων μονάδων σε κάποια χαλαρή σχέση με το μητροπολιτικό (νομαρχια
κό) πολυκλαδικό λύκειο.
Ένας τέτοιος εκπαιδευτικός διακανονισμός, δηλαδή με τα πολυκλα
δικά στην πρώτη γραμμή στην περιφέρεια και σε κατευθείαν επικοινωνία με
ένα επιτελικό Υπουργείο Παιδείας στο κέντρο, αν μπορούσε να συμπεριλάβει
και τα τριτάξια γυμνάσια στην περιφέρεια, καθιστά περιττή την παρουσία σε
επίπεδο νομού των διευθύνσεων δευτσεροβάθμιας εκπαίδευσης ως μονάδων
της κεντρικής διοίκησης, πολύ δε περισσότερον, καθιστά περιττή την παρου
σία σε όλα τα επίπεδα των προϊσταμένων γενικής εκπαίδευσης αφενός, και
επαγγελματικής αφετέρου 1 0 4 .
104. Μερικοί όμως της επαγγελματικής εκπαίδευσης επιδιώκουν μετά την κα
τάργηση των ΕΠΛ - δια του συνδικαλιστικού οργάνου τους δυστυχώς σήμερα (2006)
- να πείσουν τον πολιτικό να επανιδρύσει σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας τη Διεύ
θυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αντί να συμπορεύονται με την ΟΛΜΕ και να συνδιεκδικούν τη δημιουργία στο Υπουργείο Παιδείας ενός επιτελικού συντονιστικού ορ
γάνου ολόκληρης της εκπαίδευσης (γενικής και επαγγελματικής, τυπικής ή άτυπης,
κ.λπ.). Οργάνου δηλαδή ικανού να εποπτεύει και να υλοποιεί τον επιστημονικό λόγο
οθενδήποτε εκπορεύεται (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια ή
ειδικές επί τούτου μελέτες όπως η προτεινόμενη εις αναζήτηση του Νέου Σχήματος),
εφόσον πρόκειται για επιστημονικό λόγο την ευθύνη επιλογών του οποίου παίρνει
πάντοτε επάνω του ο πολιτικά υπεύθυνος υπουργός.
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(ε). Η ισοτιμία των λυκείων
Εκτιμούμε ότι για να αποκτήσει σταθερές και στέρεες βάσεις η δευτε
ροβάθμια εκπαίδευση, απαιτείται όλες οι μονάδες της - όπως και αν ονομά
ζονται ή να μετονομάζονται κάθε φορά [ελπίζουμε κάποτε να επικρατήσει το
πολύ ανθεκτικότερο στον χρόνο και στις προτιμήσεις μονολεκτικό όνομα
λύκειον (lykeion)] - να είναι απέναντι στα πανεπιστήμια, όχι κατ' ανάγκην
105
απέναντι και στην αγορά εργασίας , τυπικά απόλυτα ισάξιες. Το απολυτήριο
οποιουδήποτε λυκείου, ή άλλου ισότιμου σχολείου εκτιμηθεί στο μέλλον ότι
είναι απαραίτητο, πρέπει να παρέχει το δικαίωμα συνέχισης σπουδών σε
οποιοδήποτε τμήμα ΤΕΙ-πανεπιστημίου, αρκεί ο κάτοχος του να πετυχαίνει
στις Γενικές Εξετάσεις (Πανελλήνιες) τις επιδόσεις εκείνες που υποχρεούται
να πετύχει κάθε υποψήφιος χωρίς πριμοδοτήσεις (ποσοστώσεις) ή απαγορεύ
σεις ετούτων των τελειοφοίτων λυκείου για εκείνα τα τμήματα ΤΕΙ-πανεπιστημίων.
Τα λύκεια, ως σχολεία, έχουν τη δική τους ιδιαίτερη εκπαιδευτική
αποστολή το καθένα. Τα απολυτήρια τα οποία χορηγούν, απέναντι στις επι
στήμες, τα γράμματα, και τις τέχνες, έχουν - πρέπει να έχουν - την ίδια εξω
τερική αξία (τυπική). Η εσωτερική αξία των τίτλων δεν είναι ορατή, γιατί
είναι, στη βάση της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου, ενσωματωμένη στα
άτομα που φέρουν τους τίτλους (δηλαδή στο μυαλό τους). Τούτο σημαίνει ότι
σε όποιον τελειόφοιτο λυκείου ατενίζει τη Ρόδο και αισθάνεται ότι μπορεί και
θέλει να επιχειρήσει το άλμα προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση (π.χ. ο
τελειόφοιτος εκκλησιαστικού λυκείου για τις φυσικομαθηματικές σχολές ή ο
τελειόφοιτος τεχνικού λυκείου για τις φιλοσοφικές σχολές) κανένας δεν νο
μιμοποιείται να του στερήσει αυτό το δικαίωμα, με το αιτιολογικό ότι δεν δι
δάχτηκε στο λύκειο του τα μαθηματικά ο πρώτος και τα αρχαία ελληνικά ο
δεύτερος, για να μπορούν να παρακολουθήσουν πανεπιστημιακές σχολές.
Καλύτερη απόδειξη γνώσης των μαθηματικών και των αρχαίων ελληνικών από

105. Ουσιαστικά όμως απέναντι στην αγορά εργασίας κάποιες μονάδες (λύ
κεια) είναι φυσικό να διαφέρουν ανάλογα με τον πρωταρχικό σκοπό των μονάδων. Ο
τελειόφοιτος του εκκλησιαστικού λυκείου για παράδειγμα είναι αυτονόητο ότι δεν μπο
ρεί να γίνεται ηλεκτρολόγος, ούτε ο ηλεκτρολόγος, μουσικός, λογιστής ή κληρικός.
Όλοι όμως αυτοί οι επαγγελματίες, αν κάποτε θελήσουν να πάνε στο πανεπιστήμιο,
πρέπει να μπορούν να το κάνουν, και μάλιστα σε όποια επιστήμη θέλουν.
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τις επιδόσεις στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (χωρίς πριμοδοτήσεις για τέκνα πο
λυτέκνων, φτωχών, πλουσίων ή άλλων κατηγοριών) δεν υπάρχουν 1 0 6 .

(στ). Οι διδάσκοντες στις μονάδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης
Οι διδάσκοντες σε όλες τις μονάδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης
επιβάλλεται, για αιτίες που έχουν επισημανθεί στο τέταρτο κεφάλαιο (Ενότη
τες κυρίως 4.4, 4.5 και 4.6) και για λόγους που έχουμε ήδη αναφέρει αναλυ
τικά στο Κεφάλαιο 6 (Ενότητα 6.2.3), να είναι πτυχιούχοι ενός ειδικού προς
τούτο πανεπιστημιακού ιδρύματος και ως τέτοιο αξίζει να εκτιμηθεί αν μπορεί
να είναι το Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικών Επιστημών και Ερευνών (ΠΠΕΕ) ή
καλύτερα το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Επιστημών και Ερευνών (ΙΠΕΕ).
Βέβαια σήμερα υπηρετεί ένας υπολογίσιμος αριθμός καθηγητών οι
οποίοι δεν είναι πτυχιούχοι του προτεινομένου πανεπιστημίου. Το πολύ σημα
ντικό πλεονέκτημα αυτών των καθηγητών - έναντι των συναδέλφων τους της
γενικής εκπαίδευσης φιλολόγων, μαθηματικών, θεολόγων και άλλων πτυχιού
χων των λεγομένων καθηγητικών σχολών - είναι ότι οι περισσότεροι είναι πτυ
χιούχοι πολυτεχνικών, γεωτεχνικών και οικονομικών επιστημών (όπου η φοίτη
ση των περισσοτέρων είναι πενταετής) οι οποίοι, για να διορισθούν, μορφώ
θηκαν παιδαγωγικά στην πρώην ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ σήμερα) για ένα ολόκληρο
ακαδημαϊκό έτος στη βάση ενός προγράμματος το οποίο στη Μεγάλη Βρετα
νία είναι ισοδύναμο με Μάστερ στην Παιδαγωγική. Οι καθηγητές αυτοί πι
στεύεται ότι, στην αφετηρία τουλάχιστον της εκπαιδευτικής αποστολής τους,

106. Ο τελειόφοιτος εκκλησιαστικού λυκείου που θέλει ως επαγγελματίας να
σταδιοδρομήσει ως κληρικός, αλλά τον γοητεύουν τα μαθηματικά και η φυσική, δεν
πρέπει για κανένα λόγο να στερηθεί του δικαιώματος να λάβει μέρος στις Πανελλήνιες
Εξετάσεις και να πετύχει μετά από αυστηρές μάλιστα εξετάσεις στα μαθηματικά και
στη φυσική. Τέτοιοι κληρικοί μπορεί να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν καλύτερα στους
πιστούς τους το «απείρως μεγάλο» και το «απείρως μικρό» και να κατανοήσουν επίσης
καλύτερα όσους επιμένουν στο «και όμως κινείται» από ό,τι οι κληρικοί οι οποίοι
επιμένουν να ερμηνεύουν φυσικά και μεταφυσικά, στη βάση αποκλειστικά και μόνον
«οραμάτων και θαυμάτων». Κατ' αναλογίαν δεν πρέπει ποτέ για κανένα λόγο, ο τε
λειόφοιτος τεχνικού λυκείου, που θέλει να σταδιοδρομήσει ως ηλεκτρολόγος στην οικο
γενειακή εταιρεία κατασκευών, να στερηθεί του δικαιώματος να εισαχθεί σε κάποια φι
λοσοφική σχολή μετά από αυστηρές εξετάσεις στα αρχαία ελληνικά, τα οποία λατρεύει
ως πολίτης.
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στέκονται καλύτερα απέναντι στους μαθητές τους ως παιδαγωγοί από ό,τι οι
συνάδελφοι τους των λεγομένων καθηγητικών σχολών, οι οποίοι παραδοσιακά
εκπαιδεύονται να γίνουν πρωταρχικά φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, ιστο
ρικοί ή γυμναστές, όχι όμως εκπαιδευτικοί (δηλαδή καθηγητές γυμνασίων και
λυκείων) 107 .
Ως εκπαιδευτικοί διορίζονται πράγματι οι τελευταίοι. Όμως εκπαι
δευτικοί ουσιαστικά δεν είναι με ένα μόνον δίωρο ή τρίωρο εξαμηνιαίο
μάθημα, το οποίο μπορεί να διδάσκονται κάποιοι από αυτούς ως προπτυχια
κοί φοιτητές. Εκπαιδευτικοί γίνονται στην πορεία εμπειρικά. Κάποιοι δε από
αυτούς, για τους γνωρίζοντες τα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας, έχοντας
αφήσει πίσω πλούσιο και αξιόλογο έργο, όμως αυτοί αποτελούν την εξαίρεση.
Συνεπώς τα αιτήματα τους για παιδαγωγική επιμόρφωση είναι απόλυτα δι
καιολογημένα, όταν ζητούμενο είναι πράγματι η παιδαγωγική επιμόρφωση και
όχι η οικονομική αποζημίωση για την υποχρέωση να παρακολουθήσουν την
επιμόρφωση.
Με γνώμονα τα ανωτέρω αξίζει, στα πλαίσια αναζήτησης ενός νέου
σχήματος επαγγελματικής ή/και γενικής εκπαίδευσης, να διερευνηθεί εμπερι
στατωμένα από το κατάλληλο προς τούτο Γραφείο Μελετών (και όχι από μιαν
ακόμα Ομάδα Εργασίας οποιαδήποτε σύνθεσης) η εξής πρόταση: Η ίδρυση
ενός νέου πανεπιστημίου ή ινστιτούτου των παιδαγωγικών επιστημών και ερευ
νών (ΠΠΕΕ ή ΙΠΕΕ) απαλλαγμένου από τα παιδαγωγικά βιώματα των παλαιών,
για να επιτελεί την ακόλουθη εκπαιδευτική αποστολή:
• σε προπτυχιακό επίπεδο, να δέχεται στο πρώτο έτος σπουδών πολύ
ικανά άτομα που θα τα εκπαιδεύει, για τέσσερα τουλάχιστον ακαδη
μαϊκά έτη, να γίνουν εκπαιδευτικοί ικανοί να διδάσκουν σε όλες τις
μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όχι
ένα συγκεκριμένο μόνον αντικείμενο (μάθημα=subject) αλλά μια
ομάδα συγγενών αντικειμένων, και

107. Άξιο προσοχής είναι ότι τη διαπίστωση αυτή δεν την κάνουμε μόνον εμείς,
την κάνει και ένας γνωστός καθηγητής παιδαγωγικής ο Παν. Ξωχέλλης, καθηγητής όχι
στη ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ), στο πολυτεχνείο ή άλλο πανεπιστημιακό τμήμα που στέλνει
κατά κανόνα τους πτυχιούχους του στην επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά στο Τμήμα
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που εί
ναι, ως γνωστόν, το κατεξοχήν τμήμα στο οποίο εκπαιδεύονται οι καθηγητές γενικής
εκπαίδευσης. Βλέπε Ξωχέλλης, "Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών: Οργανωτικά Προ
βλήματα", Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τεύχος 1, 1984.
_ί
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σε μεταπτυχιακό επίπεδο, να εκπαιδεύει, για δύο τουλάχιστον ακαδη
μαϊκά έτη, μερικούς από τους εκπαιδευτικούς ήδη του προπτυχιακού
επιπέδου, ενδεχομένως δε και μερικούς πτυχιούχους άλλων επιστημών
(νομικής, οικονομικής, στατιστικής, πληροφορικής, πολυτεχνικών) να
γίνονται διοικητές, κοστολόγοι, διαχειριστές, σύμβουλοι, προγραμμα
τιστές και αναλυτές του εκπαιδευτικού συστήματος και όλων των υπο
συστημάτων του (τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης) καθώς και όλων των
μεγάλων μονάδων του (πανεπιστημίων, TEI, λυκείων, Ι ΕΚ, Βιβλιοθηκών,
κ.ά., κυρίως, όμως, των μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης) 108 .
Την πρόταση μας για έναν τέτοιο εκπαιδευτικό διακανονισμό, πιο
συγκεκριμένα για ίδρυση παιδαγωγικών σχολών σε υφιστάμενα πανεπιστήμια
- όχι κατ' ανάγκην σε όλα - την έχουμε κάνει και στο παρελθόν. To 1990 1 0 9
και πάλι το 1995 1 1 0 . Λίγο νωρίτερα την είχε κάνει και η Παιδαγωγική Εταιρεία
Ελλάδος 1 1 1 . Όμως, δεν ευδοκίμησαν. Μιλώντας εδώ για τη δική μας πρόταση,
αυτή δεν ευδοκίμησε ίσως γιατί δεν ήταν ρεαλιστική για υλοποίηση το 1990
ή 1995. Ίσως όμως γιατί δεν ήθελαν μια τέτοια εξέλιξη - δεν την θέλουν
προφανώς και σήμερα - οι καλά θεμελιωμένοι, στα υφιστάμενα πανεπιστήμια,
δημιουργοί των αυριανών διδασκάλων και καθηγητών στις μονάδες της γε
νικής εκπαίδευσης. Ίσως όμως διότι και ο εκπαιδευτικός συνδικαλισμός (ΔΟΕ,
ΟΛΜΕ, ΟΛΤΕΕ) δεν έχει πεισθεί ακόμα ότι είναι προς το συμφέρον των δι
δασκόντων και των διδασκομένων μια τέτοια εξέλιξη για να την «βάλει μπρο
στά» ως εκπαιδευτικό αίτημα (προφανώς ως συνομοσπονδία εκπαιδευτικών
λειτουργών για μεγαλύτερες εγγυήσεις επιτυχίας).
•

108. Διευθυντές λυκείων και άλλων μεγάλων σχολικών μονάδων με κριτήρια
την αρχαιότητα, την κομματική ταυτότητα και, κυρίως, τις ποσοστώσεις (τόσοι διευθυ
ντές θα είναι φιλόλογοι, τόσοι μαθηματικοί, τόσοι γυμναστές και τόσοι θεολόγοι, όσοι
δηλαδή αναλογούν στα σώματα των αντίστοιχων ειδικοτήτων που υπηρετούν ως
εκπαιδευτικοί) δεν τους έχει ανάγκη το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
109. Βλέπε Κων. Α. Κάρμας, "Εκπαίδευση", εις ΚΕΠΕ (Επιμέλεια Λ. Αθανα
σίου), Η Ανάπτυξη της Ελλάδας: Παρελθόν, Παρόν και Προτάσεις Πολιτικής, Έκδοση
ΚΕΠΕ, Αθήνα, 1990, Κεφάλαιο 30, σσ. 302-309.
110. Βλέπε Κάρμας, Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000, έ.α., Κε
φάλαιο 3.
111. Το 1982 όταν ψηφιζόταν ο Ν. 1268/1982 για τη δομή και λειτουργία των
πανεπιστημίων και ήταν ευκαιρία να είχε ιδρυθεί η υπόψη Παιδαγωγική Σχολή. Βλέπε
Παν. Δ. Ξωχέλλης "Η Εκπαίδευσις των Εκπαιδευτικών" ... έ.α., σ. 14,
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Και σήμερα όμως δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να έχει
καλύτερη τύχη η πρόταση μας για ίδρυση, εκ θεμελίων, ενός μεγαλύτερου
και περισσότερο φιλόδοξου ΠΠΕΕ ή ΙΠΠΕ (αυτού δηλαδή που θα θέσει κάτω
από την ομπρέλα του τους εκπαιδευτικούς όλων των επιπέδων γενικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης). Γι' αυτό περιορίζουμε την παραπάνω συνολική
μας πρόταση σε ένα από τα δύο σκέλη και ειδικότερα στο σκέλος (υποσύστη
μα) της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την υπόδειξη «να εξετάσει το Υπουρ
γείο Παιδείας το ενδεχόμενο να προάγει την ΑΣΠΑΙΤΕ σε Πανεπιστήμιο Παιδα
γωγικών Επιστημών και Ερευνών». Ένα τέτοιο ενδεχόμενο το βλέπουμε θετι
κά, μέχρι αποδείξεως του εναντίου, κάτω από δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι
το όνομα δεν θα είναι ΑΣΠΑΙΤΕ και, δεύτερον, ότι το ιδρυθησόμενο νέο πανε
πιστήμιο θα είναι απολύτως ισότιμο με τα άλλα πανεπιστήμια και ιδιαίτερα με
το Ε.Μ. Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
και όλα τα άλλα πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Ιωαννίνων.
Σε ό,τι αφορά την πρώτη προϋπόθεση, έχει μεγάλη σημασία η σωστή
θεμελίωση ενός τέτοιου ιδρύματος (ΠΠΕΕ ή ΙΠΕΕ), αρχίζοντας από το όνομα.
Τούτο δεν πρέπει να είναι περιοριστικό στα της επαγγελματικής εκπαίδευσης
μόνον, όπως είναι για παράδειγμα σήμερα η ΑΣΠΑΙΤΕ. Ενώ δηλαδή θα ξεκι
νήσει ως ίδρυμα που θα στοχεύει στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών διαχειρι
στών και ερευνητών για ικανοποίηση αναγκών της επαγγελματικής εκπαίδευ
σης, θα αφήνει, ως ίδρυμα, ανοικτή την πόρτα για επέκταση ανάλογων δρα
στηριοτήτων την κατάλληλη στιγμή και στα της γενικής εκπαίδευσης. Όταν
δηλαδή πεισθεί ο εκπαιδευτικός κόσμος της γενικής εκπαίδευσης και κατ'
επέκταση η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι έτσι πρέπει να
εκπαιδεύονται και οι της γενικής εκπαίδευσης όπως οι της επαγγελματικής,
112
κάτω από την ίδια στέγη .
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση, η ΑΣΠΑΙΤΕ ως ΠΠΕΕ ή ΙΠΕΕ
πρέπει να είναι ίδρυμα ισότιμο με τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία όχι μό
νον τύποις αλλά και ουσία. Η εν λόγω σχολή, παρά το γεγονός ότι ο νομο
θέτης την ονόμασε πρόσφατα «ανώτατη» στην πραγματικότητα δεν είναι. Με
βάση τα κριτήρια ισοτιμίας δύο ιδρυμάτων (βλέπε Ενότητα 2.3.5) περισσότερο
κρίσιμα θεωρούμε, για την ισοτιμία ΑΣΠΑΙΤΕ με ΠΠΕΕ ή ΙΠΕΕ και των
τελευταίων με το Ε.Μ. Πολυτεχνείο και τα τέσσερα τουλάχιστον πανεπιστήμια

112. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υφισταμένη δομή της ΑΣΠΑΙΤΕ θα βοηθήσει
στην υλοποίηση αυτού του σκοπού αποκεντρωτικά, επειδή λειτουργεί με παραρτήματα
σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ιωάννινα.
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που αναφέρθηκαν λίγο πιο πάνω, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διδασκό
ντων. Όμως στη μεγάλη πλειοψηφία του το διδακτικό προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ
εκλέχτηκε, σε ανύποπτο χρόνο, για την ΣΕΛΕΤΕ. Ένα ίδρυμα πράγματι της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διεθνή κλίμακα ταξινόμησης ISCED-97, ωστό
σο, ως μη πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Αυτό το ιστορικό παρελθόν της ΑΣΠΑΙΤΕ συνηγορεί για μιαν αυστηρή
επαναξιολόγηση (διδακτική, ερευνητική και εποπτική) του διδακτικού προσω
πικού 1 1 3 : είτε για να παραμείνει στο νέο πανεπιστήμιο, είτε για να επιστρέψει
σε ιδρύματα στα οποία σταδιοδρόμησε πριν εκλεγεί στην πρώην ΣΕΛΕΤΕ (και
σήμερα ΑΣΠΑΙΤΕ), στην οποία δεν ήταν απαραίτητο το διδακτικό προσωπικό
να είναι πολύ υψηλού επιπέδου όπως ήταν και είναι, για παράδειγμα, στο Ε.Μ.
Πολυτεχνείο (τους πτυχιούχους του οποίου θα κληθούν ίσως να διδάξουν σε
μεταπτυχιακό επίπεδο, μαζί με πτυχιούχους φυσικά και αυτού τούτου του
προτεινομένου πανεπιστημίου).
Η ΑΣΠΑΙΤΕ ως ΠΠΕΕ ή ΙΠΕΕ, για την οραματιζόμενη πολύ υψηλή
εκπαιδευτική της αποστολή, χρειάζεται πολύ γερά θεμέλια, και το διδακτικό
προσωπικό με το οποίο θα ξεκινήσει δεν μπορεί παρά να είναι ο ακρογω
νιαίος λίθος. Αν δεν υπάρχει τέτοια διάθεση, από τους έχοντες τον πρώτο
λόγο ίδρυσης του ΠΠΕΕ ή ΙΠΕΕ, καλύτερα να μην επιχειρηθεί η ίδρυση, γιατί
με μετονομασίες δεν θεμελιώνονται τα »ουσιαστικά» και τα «σπουδαία». Με
γνώμονα την ανάγκη να πατήσει πάνω σε γερά θεμέλια ένα ΠΠΕΕ ή ΙΠΕΕ,
ώστε να μην αναπαράγεται ό,τι μέχρι σήμερα στην ΑΣΠΑΙΤΕ114, επισημαί
νουμε, για τους αρχιτέκτονες ενός τέτοιου οικοδομήματος, μερικά ακόμα
χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα για τα σχέδια τους.

113. Η επαναξιολόγηση θεωρούμε απαραίτητο ότι πρέπει να γίνει από κα
θηγητές εκτός ΑΣΠΑΙΤΕ και TEI, όχι γιατί δεν υπάρχουν κάποιοι κατάλληλοι να κρίνουν
αυστηρά και σε αυτά τα ιδρύματα, αλλά για άλλους ευνόητους λόγους. Θα άξιζε οι
κριτές αυτοί να είναι καθηγητές ει δυνατόν του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και ισότιμων ιδρυ
μάτων του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού, με διεθνή όμως διδακτική και ερευ
νητική παρουσία.
114. Δηλαδή τεχνολογική εκπαίδευση όπως στα TEI με τα οποία συμβάδιζε
πάντοτε και συμβαδίζει μέχρι σήμερα η ΑΣΠΑΙΤΕ και επιμόρφωση έτοιμων επιστημόνων
και μάλιστα πολύ ικανών (πτυχιούχοι πολυτεχνείων, οικονομικού πανεπιστημίου,
γεωπονικού πανεπιστημίου, κ.ά.) να γίνουν εκπαιδευτικοί. Το αναμενόμενο εκπαιδευτικό
προϊόν από το υπόψη ΠΠΕΕ ή ΙΠΕΕ είναι κάτι πολύ διαφορετικό από εκείνο της
ΑΣΠΑΙΤΕ σήμερα. Η ΑΣΠΑΙΤΕ, με άλλα λόγια, μπορεί (και με τις εγκαταστάσεις που δια
θέτει) να αποτελέσει τη βάση για το «ζητούμενο», δεν είναι όμως ως έχει το ζητούμενο.
151

Επικεφαλής του προτεινόμενου ιδρύματος δεν είναι απαραίτητο να
είναι πρύτανης ο οποίος θα εκλέγεται με ποσοστώσεις κατ' εντολήν έξωθεν.
Μπορεί να είναι - στη βάση ενός νέου, λιτού, πολύ πιο απλού νόμου από τον
Ν. 1268/1982 ο οποίος εσφαλμένα, κατά τις εκτιμήσεις μας, υποχρεώνει όλα
τα πανεπιστήμια να λειτουργούν κατά έναν πανομοιότυπο τρόπο - πρόεδρος
τον οποίο θα αναζητεί αξιοκρατικά εκτός πανεπιστημίου ή πανεπιστημιακή
κοινότητα, θα διορίζει όμως τελικώς η Βουλή των Ελλήνων με αυξημένη
πλειοψηφία.
Ένας τέτοιος πρόεδρος, ο οποίος δεν είναι κατ' ανάγκην απαραίτητο
να είναι πάντοτε Έλληνας, είναι φυσικό να είναι υπόλογος για τις πράξεις του
και για τις παραλείψεις του σε ένα ολιγομελές Σώμα Εγγυητών (Board of
Trustees - Διοικητικό Συμβούλιο) με μέλη διοριζόμενα μεν επί θητεία, τα πε
ρισσότερα, ευρύτατης όμως αποδοχής και σε διαφορετικούς χρόνους, ώστε
να μην γίνεται ομαδική αντικατάσταση από τον νικητή στις εκάστοτε βουλευ
τικές εκλογές. Όλα τα άλλα όργανα του ιδρύματος, κυρίως τα ακαδημαϊκά,
εκλέγονται με εσωτερικές διαδικασίες με σεβασμό στις αρχές των ακαδη
μαϊκών ελευθεριών και της αυτοδιοίκησης των πανεπιστημίων.
Επισημαίνεται, τέλος, για τους σχεδιαστές ενός τέτοιου ιδρύματος ότι
δεν είναι απαραίτητο να περιμένουμε τέσσερα ή πέντε ακαδημαϊκά έτη για να
γίνουν πτυχιούχοι οι πρωτοετείς. Τους πρώτους πτυχιούχους, αν θέλουμε,
μπορεί να τους δώσει ένα έτος μετά την ίδρυση του. Για ένα τέτοιο δε ενδε
χόμενο υπάρχουν έτοιμα σχέδια.
(ζ).

Το ενδιαφέρον του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την
επαγγελματική εκπαίδευση

Συγκεντρωτικά στοιχεία του Πίνακα 1 και αναλυτικότερα της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας {Στατιστική Επετηρίς 1983, Πίνακας VI:9) δείχνουν ότι
ο ιδιωτικός τομέας έχει επιδείξει αξιοπρόσεκτο ενδιαφέρον για την τυπική
επαγγελματική εκπαίδευση το 1981/82 (22,7% των μαθητών ΤΕΛ και ΤΕΣ), πε
ριορισμένο ενδιαφέρον το 1993/94 (11,6% των μαθητών ΤΕΣ) και ελάχιστο
ενδιαφέρον το 2003/04, αφού μόνον 3,5% του μαθητικού δυναμικού των TEE
φοιτούσε σε ιδιωτικά TEE. Τριάντα ακριβώς χρόνια νωρίτερα (1973/74) το
ενδιαφέρον ήταν αντίστροφο: 61,9% των μαθητών των μέσων επαγγελματικών
σχολών φοιτούσε σε ιδιωτικές μονάδες, έναντι 13,1% των μαθητών γενικής
εκπαίδευσης που φοιτούσαν σε ιδιωτικές μονάδες. Σήμερα το αντίστοιχο ενδια
φέρον για τα ενιαία λύκεια, γενικής εκπαίδευσης - υπερδιπλάσιο εκείνου στα
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TEE - είναι της τάξεως του 8%, περίπου όσο και για τα γυμνάσια και τα ιδιω
τικά σχολεία. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ενδιαφέροντος επικεντρώνεται
σε 15-20 καλά οργανωμένα ιδιωτικά συγκροτήματα γενικής εκπαίδευσης (λύ
κεια, γυμνάσια, δημοτικά) των βορείων προαστίων της Αττικής και σε ελάχι
στα αντίστοιχα μεγάλων αστικών κέντρων της περιφέρειας. Τα εν λόγω συγ
κροτήματα, ιστορικά, έχουν περιορίσει το ενδιαφέρον τους σχεδόν αποκλει
στικά στη γενική εκπαίδευση. Άξιο προσοχής είναι ότι κανένα από τα 51 ΕΠΛ,
όταν λειτουργούσαν, δεν ήταν ιδιωτικό. Ενώ στα ΤΕΛ, όταν λειτουργούσαν, το
ιδιωτικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον περιοριζόταν στην ικανοποίηση ποσοστού
όχι μεγαλύτερου του 4%, σε αστικά μόνον κέντρα, και σε εκπαιδευτικές μο
νάδες χαμηλών ποιοτικών προδιαγραφών, χωρίς τίποτα το κοινό με τις μονά
δες της γενικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα με τα προαναφερθέντα καλά οργα
νωμένα ιδιωτικά συγκροτήματα.
Αξιοπρόσεκτο είναι ιστορικά το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα σε
επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τούτο υπήρξε έντονο τις δεκαετίες του
1960 και 1970 μέσω των ανωτέρων ιδιωτικών σχολών, αλλά κάμφθηκε μετά
την ίδρυση των ΚΑΤΕΕ και κυρίως μετά τη μετεξέλιξη των τελευταίων σε TEI
(1985), συμπαρασύροντας σε αυτή την πορεία και τις ανώτερες ιδιωτικές
επαγγελματικές σχολές. Μετά το 1985 ο ιδιωτικός τομέας εξεδήλωσε το
οποιοδήποτε ενδιαφέρον του μέσω των ΚΕΣ, τα οποία άρχισαν και πάλι να
ανθούν. Κάμφθηκε για δεύτερη φορά αυτό το ενδιαφέρον, μετά την ίδρυση
των δημοσίων ΙΕΚ (1992), χωρίς όμως να εξαλειφθεί, αφού ο ιδρυτικός νόμος
των ΙΕΚ δεν απέκλεισε τα ιδιωτικά. Σε ιδιωτικά ΙΕΚ (συνεπεία αυτής της
νεότερης παρέμβασης του Δημοσίου) μετεξελίχθηκαν τα πιο εύρωστα ΚΕΣ,
ενώ τα μικρότερα - όσα άντεξαν τον ανταγωνισμό δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ
- συνεχίζουν να ικανοποιούν κάποιες ανάγκες της άτυπης εκπαίδευσης (βλέπε
Ενότητα 5.3).
Αυτό το εναλλασσόμενο ενδιαφέρον του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελέσει μέρος των σκοπών της προτει
νομένης μελέτης εις αναζήτησιν του Νέου Σχήματος επαγγελματικής και γε
νικής εκπαίδευσης.
(η). Η άτυπη εκπαίδευση στα ΙΕΚ, τα ΚΕΣ και τα ΚΕΚ και η ανάγκη
πιστοποίησης της

Στη βάση των όσων έχουμε αναφέρει στο Κεφάλαιο 2 (Ενότητες 2.4.2
και 2.4.3), όλες οι μονάδες της άτυπης εκπαίδευσης έχουν τη δική τους η
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καθεμία ιδιαίτερη αξία. Πιο προβεβλημένες όμως - με την έννοια ότι είναι
γνωστές στο πανελλήνιο - είναι, σε χρονολογική σειρά παρουσίας στην επαγ
γελματική σκηνή, οι θέσεις των ΚΕΣ (η άνθηση των οποίων οδήγησε, όπως
έχουμε αναφέρει, στην ίδρυση των ΚΑΤΕ/ΚΑΤΕΕ), των ΙΕΚ μετά το 1992, και
των ΚΕΚ τελευταία, ως μονάδων όμως συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαί
δευσης του Υπουργείου Απασχόλησης, πρώην Εργασίας. Κυρίαρχη όμως
θεωρείται και είναι η θέση των ΙΕΚ. Γι' αυτές τις μονάδες, οι οποίες πότε συμ
πληρώνουν και πότε αντιγράφουν η μια την άλλη - λόγος για τον οποίο δεν
είναι ορθόν να τις αγνοήσει το αναζητούμενο Νέο Σχήμα επαγγελματικής
εκπαίδευσης - έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής.
(ηα). Τα ΙΕΚ, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο έχουν λειτουρ
γήσει μέχρι σήμερα, και των αναγκών που έχουν καλύψει ή όχι, στο μέλλον
επιβάλλεται - στη βάση και όσων έχουμε ήδη αναφέρει για την τεχνητή δια
φορά μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Κεφάλαιο 2 (Ενότητα 2.3.5) να λειτουργούν ως μονάδες αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (και όχι
κατάρτισης) με κυρίαρχη, στους σχεδιασμούς και στην οριστικοποίηση των
αναλυτικών προγραμμάτων, την απαίτηση, το μέρος της πρακτικής άσκησης
(κατάρτισης), να υπερέχει κατά πολύ του μέρους της θεωρητικής διδασκα
λίας. Στην πραγματικότητα βέβαια η θεωρητική διδασκαλία ποτέ δεν ήταν
απούσα, έστω και αν ο τίτλος ΙΕΚ είναι παραπλανητικός, αφήνοντας να εννοη
θεί προς τα έξω ότι δεν είναι απαραίτητη η θεωρητική διδασκαλία στα ΙΕΚ115.
Μάλιστα για κάποιες ειδικότητες παραήταν - εξακολουθεί εξ όσων γνωρίζου
με να παραείναι - παρούσα η θεωρητική διδασκαλία. Ενώ για όλες τις ειδικό
τητες μπορούμε να πούμε (αντίστροφα) ότι η πρακτική άσκηση, που έπρεπε
να είναι κυρίαρχο στοιχείο για τα ΙΕΚ, υπολείπεται σημαντικά της θεωρητικής.
Αυτή όμως η τακτική πρέπει να αντιστραφεί το γρηγορότερο, για να μπορέ
σουν να διατηρήσουν τα ΙΕΚ στο Νέο Σχήμα επαγγελματικής εκπαίδευσης τη
θέση που πραγματικά τους ανήκει. Η πρακτική άσκηση πρέπει να πάρει στο
αναλυτικό πρόγραμμα κάθε ειδικότητας την κυρίαρχη θέση που της ανήκει.
115. Καταλληλότερος θα ήταν ίσως ένας άλλος τίτλος. Για παράδειγμα ο τί
τλος Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΕ ή ΙΝΕΠΕΚ) ή ακόμα καλύτερα
Επαγγελματικά Ινστιτούτα (ΕΠ.ΙΝ) στα οποία η θεωρητική και η πρακτική διδασκαλία
(κατάρτιση) είναι αυτονόητες. Όμως ο τίτλος ΙΕΚ έχει ήδη ριζώσει στη συνείδηση του
εκπαιδευτικού κόσμου και οι συχνές μετονομασίες (ΠΙ σε ΚΕΜΕ και πάλι σε ΠΙ, ΤΕΛ
σε TEE και πάλι να δούμε σε τι, ΔΙΚΑΤΣΑ σε ΔΟΑΤΑΠ, Πανελλήνιες σε Πανελλαδικές,
Κ.Ο.Κ.), αν δεν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος, δεν ωφελούν.
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Τα ΙΕΚ, χωρίς προηγούμενη εμπειρία, μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνη
σαν στην αρχή με τα δημόσια μόνον και προχώρησαν αρκετά ικανοποιητικά
τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους. Τα ιδιωτικά ακολούθησαν λίγο αργό
τερα. Σήμερα όμως κάποιοι πιστεύουν ότι διαγράφονται σοβαροί κίνδυνοι
για το μέλλον των ΙΕΚ, επειδή οι τελειόφοιτοι λυκείων έχουν στραφεί προς
τα πανεπιστήμια και τα TEI. Εμείς όμως το φαινόμενο τούτο, για λόγους που
έχουμε αναφέρει στην Ενότητα 5.3.3, δεν το βρίσκουμε ανησυχητικό. Αντίθε
τα, το βρίσκουμε θετικό, γιατί αποστολή των άτυπων μορφών εκπαίδευσης,
κυρίως στα ΙΕΚ, ΚΕΣ και ΚΕΚ, είναι αυτή. Να συστέλλονται δηλαδή και να δια
στέλλονται ανάλογα με τη ζήτηση γι' αυτές. Αριθμητικά είναι πράγματι πολύ
περισσότερα, τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια ΙΕΚ, από όσα πραγματικά
χρειάζονται αυτή την περίοδο ώστε το εκπαιδευτικό μας σύστημα να βρίσκε
ται σε ισορροπία, για όποιες εκπαιδευτικές λειτουργίες προβλέπεται να έχουν
τα ΙΕΚ μέσα σε αυτό το σύστημα.
Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά ΙΕΚ, αναμφισβήτητα υπάρχουν αρκετά η Δι
οίκηση των οποίων μεριμνά γι' αυτά με αξιοζήλευτη πράγματι προσοχή και επαι
νετό ενδιαφέρον 1 1 6 . Υπάρχουν όμως και μερικά ιδιωτικά ΙΕΚ στα οποία η ζή
τηση, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι πλασματική. Αρκετά τέτοια ΙΕΚ εγ
γράφουν σπουδαστές που δεν έχουν την πρόθεση να τα παρακολουθήσουν συ
στηματικά και να προετοιμασθούν με αξιώσεις για τις Εξετάσεις Πιστοποίη
σης του ΟΕΕΚ, αλλά για να πάρουν αναβολή στράτευσης (αρκετοί) ή για να
«κοροϊδέψουν» τους εαυτούς τους ή/και την οικογένεια τους ή/και τον κοινω
νικό τους περίγυρο (αρκετοί άλλοι) ότι «κάτι κάνουν», ότι δήθεν σπουδάζουν.
ΙΕΚ αυτής της κατηγορίας - επειδή προσφέρουν κάτι άλλο από εκπαί
δευση (που μπορεί να το χρειάζεται και αυτό η ελληνική κοινωνία) - δεν χρειά
ζονται ως εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αν πρέπει να επιβιώσει ο θεσμός των
ΙΕΚ, ο ΟΕΕΚ έχει υποχρέωση να επισημάνει αυτή την κατηγορία των ΙΕΚ,
117
που, εκτός των άλλων, είναι και κακοπληρωτές ως εργοδότες .

116. Το ενδιαφέρον αυτό έχει υποχρέωση το Κράτος να το επαινεί συνεχώς
και να το προβάλλει προς κάθε κατεύθυνση, αρκεί το υπόψη ενδιαφέρον (του ιδιωτι
κού τομέα) να μην είναι υστερόβουλο. Να μην περιλαμβάνει δηλαδή και το αίτημα για
«αναβάθμιση» των ΙΕΚ σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
117. Επειδή στην πραγματικότητα τα εν λόγω ΙΕΚ λειτουργούν για να ικανο
ποιούν ανάγκες άλλες από την εκπαίδευση, ως διδάσκοντες προσλαμβάνονται άνεργοι
πτυχιούχοι χωρίς προηγούμενη εμπειρία για πολύ χαμηλές αμοιβές (ωριαία αποζημίω
ση), χωρίς κοινωνική ή άλλη ασφάλιση.
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Σε ό,τι αφορά τα δημόσια ΙΕΚ, αυτά μπορεί να διακριθούν σε δύο
μεγάλες κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία εκείνα που ιδρύθηκαν στην αρχή και
λειτούργησαν ως παραδείγματα προς αντιγραφή. Δηλαδή ως πιλότοι-προπομποί των δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ που έπρεπε (πρέπει ανά πάσαν στιγμή
στο μέλλον) να ακολουθήσουν. Δεύτερη κατηγορία εκείνα που ιδρύθηκαν
μεταγενέστερα όχι στη βάση προτύπων αλλά ως αποτέλεσμα κοινωνικών ή/
και πολιτικών πιέσεων να αποκτήσει και η κωμόπολη τάδε ένα ίδρυμα τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης, έστω και ΙΕΚ, τη στιγμή που δεν μπορούσε να διεκδική
σει τμήμα TEI ή πανεπιστημίου.
Από τον κατάλογο των εκατό και πλέον δημοσίων ΙΕΚ σήμερα δεν
μπορούμε να πούμε, ως αποτέλεσμα αυτής της εργασίας, ποια ανήκουν στην
πρώτη και ποια στη δεύτερη κατηγορία. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι
ότι τα δημόσια ΙΕΚ - ανεξαρτήτως τόπου, χρόνου ίδρυσης, και κατηγορίας
στην οποία μπορεί να ανήκουν κατά τα ανωτέρω - είναι πολύ περισσότερα
από όσα πραγματικά χρειάζονται και από όσα εγγυώνται υψηλά ποιοτικά
στάνταρντς για τον θεσμό. Ίσως είναι περισσότερα για έναν ή για περισσό
τερος από τους παρακάτω λόγους.
Πρώτον, γιατί τα δημόσια ΙΕΚ έπρεπε, εκτός των άλλων, να χρησιμο
ποιηθούν ως εργοδότες-καταφύγια ανέργων νέων επιστημόνων καθ' όλα άξιων
για μια θέση στην ελληνική οικονομία εφόσον, όμως, εργοδότης είναι τα δημό
σια ΙΕΚ. Για άλλους τομείς της οικονομίας και κοινωνίας και για άλλα επίπεδα
εκπαίδευσης, οι υπόψη νέοι επιστήμονες πλεονάζουν. Ας τους στείλουμε λοιπόν
στα ΙΕΚ(!) άπειρους για να μεταβιβάσουν την απειρία τους και σε άλλους
νέους, για να προστεθούν τελικώς και αυτοί στους καταλόγους της ανεργίας.
Δεύτερον, γιατί τα δημόσια ΙΕΚ έπρεπε να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ
άλλων, και ως συμπληρωματική πηγή εισοδήματος κάποιων δημοσίων υπαλ
λήλων μεταξύ των οποίων αρκετοί είναι ωρομίσθιοι καθηγητές της δευτερο
βάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα των TEI. Να κάνουν
άραγε τι στα ΙΕΚ; Για να τους πουν για μια ακόμα φορά αυτά που τους έλε
γαν θεωρητικά στα λύκεια; Δηλαδή «άπειρα λόγια» για μια ακόμα φορά.
Τρίτον, γιατί έπρεπε - για το κύρος της τοπικής κοινωνίας - να ιδρυ
θεί ένα ακόμα ΙΕΚ και στην πόλη ή κωμόπολη τάδε. (Για την ίδρυση τους
κατά κανόνα επιστρατεύθηκαν όλοι οι τοπικοί παράγοντες: πολιτικοί, οικονο
μικοί, θρησκευτικοί, αθλητικοί, δημοσιογραφικοί. Εκείνοι που προσεγγίζονται
τελευταίοι σε ανάλογες περιπτώσεις είναι οι εκπαιδευτικοί παράγοντες. Όχι
για να γνωμοδοτούν αν πρέπει να γίνει ή όχι το ΙΕΚ αλλά για να πάρουν την
εντολή να το ιδρύσουν.)
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Τέταρτον, γιατί ο εκπαιδευτικός κόσμος με επίκεντρο ενδιαφέροντος
τον δημόσιο τομέα, συνδικαλιστικά έχει ισχυρότερο λόγο από ό,τι ο εκπαιδευ
τικός κόσμος - συνδικαλισμένος ή όχι - στον ιδιωτικό τομέα.
Για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους ένα είναι βέβαιο. Ο δη
μόσιος τομέας κατέχει θέση μεγαλύτερη έναντι εκείνης την οποία έπρεπε κα
τά τις εκτιμήσεις μας να κατέχει. Ο δημόσιος τομέας - δια των εκπροσώπων
του στη Δημόσια Διοίκηση και στον συνδικαλισμό - πιστεύει ότι αυτός προ
στατεύει καλύτερα την υπόθεση της ελληνικής εκπαίδευσης σε επίπεδο Ι ΕΚ.
Η πίστη αυτή όμως ωθεί τον δημόσιο τομέα στο να ενεργεί ανταγωνιστικά
προς τον ιδιωτικό, ενώ προς το συμφέρον και των δύο θα ήταν να ενεργεί
ακριβώς αντίθετα. Δηλαδή: συμπληρωματικά εκεί που ο ιδιωτικός τομέας δεν
μπορεί ή δεν τολμά ακόμα, και προστατευτικά (με αυστηρούς ποιοτικούς και
ποσοτικούς ελέγχους στη βάση πρότυπων μονάδων του δημοσίου τομέα) εκεί
που δημόσιος και ιδιωτικός τομέας το «αξίζουν».
Εν κατακλείδι, ο δημόσιος τομέας, δια του ΟΕΕΚ, θα υπηρετήσει πολύ
καλύτερα την υπόθεση της ελληνικής εκπαίδευσης - άμεσα σε αυτά τούτα τα
Ι ΕΚ και έμμεσα σε όλες τις άλλες μονάδες μετά το γυμνάσιο (γενικά, ενιαία,
πολυκλαδικά, μονοκλαδικά ή άλλα λύκεια) - αν, αντί να προσφέρει ο ίδιος
επαγγελματική εκπαίδευση (κατάρτιση) σε πολλά ΙΕΚ118 και σε πολλές ειδι
κότητες 1 1 9 , προχωρήσει στο μέλλον ως εξής:
• Αν περιορίσει τη δική του «δραστηριότητα» επαγγελματικής εκπαί
δευσης, με έμφαση στην κατάρτιση σε πολύ λιγότερες, υψηλού όμως
επιπέδου, πρότυπες μονάδες.
• Αν αυξήσει το ενδιαφέρον του για τα ΙΕΚ σε δραστηριότητες αυστη
ρού ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ στη
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και ακόμα, αν κάνει αυστηρό
τερο τον έλεγχο, στο τέλος αυτής της διαδικασίας, με τις Εξετάσεις
Πιστοποίησης.
• Αν διοχετεύσει την επιπλέον ζήτηση στα δικά του υψηλού επιπέδου ΙΕΚ,
σε αναλόγου επιπέδου ΙΕΚ του ιδιωτικού τομέα (ακόμα δε καλύτερα,
118. Σε 118 δημόσια σήμερα και αύριο «ποιος ξέρει» σε πόσα, αν ο αριθμός
τους ορίζεται κατά τον τρόπο που περιγράψαμε ήδη και για τις αιτίες που παρου
σιάσαμε παραπάνω.
119. Σε 148 ειδικότητες κατά τον Πίνακα Π5 του Παραρτήματος, αρκετές από
τις οποίες ελάχιστα διαφέρουν από πλευράς περιεχομένου σπουδών (content). Απλώς
αντιγράφουν η μια την άλλη με διαφορετικά ονόματα.
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αν μπορεί, σε ιδιωτικού δικαίου Ι ΕΚ των κοινωνικών εταίρων ή/και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης) για το ίδιο όμως ύψος διδάκτρων όπως και
στα δημόσια ΙΕΚ. [Η συνταγματική επιταγή της δωρεάν παιδείας του
άρθρου 16 του Συντάγματος δεν παραβιάζεται αν ζητηθούν δίδακτρα
στα δημόσια ΙΕΚ για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί η εκπαίδευση είναι άτυ
πη (μη υποχρεωτική δηλαδή στην κάθετη αλυσίδα του εκπαιδευτικού
μας συστήματος) και δεύτερον γιατί είναι αυστηρά επαγγελματική.
Βέβαια κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει το Δημόσιο να προσφέρει και
στα δημόσια ΙΕΚ δωρεάν την οποιαδήποτε εκπαίδευση τούτο θέλει.]
Όλα τα παραπάνω συνηγορούν για την εξής θέση μας: ότι τα ΙΕΚ που
χρειάζεται η χώρα κ*αι καταξιώνουν τον θεσμό είναι εκείνα - τα δημόσια ή
ιδιωτικά ΙΕΚ - με αντικρίσματα στην αγορά εργασίας και πουθενά αλλού. ΙΕΚ,
δημόσια ή ιδιωτικά: (α) ως καταφύγια ανέργων για να βρουν απασχόληση ως
διδάσκοντες οι πλεονάζοντες, (β) ως εστίες αποτυχόντων νέων να εισαχθούν
σε ΤΕΙ-πανεπιστήμια χωρίς ενδιαφέροντα για άμεση είσοδο στην αγορά ερ
γασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους ως διπλωματούχοι ΙΕΚ, και
(γ) ως τόποι συμπληρωματικού εισοδήματος χαμηλά αμειβομένων δημοσίων
υπαλλήλων 120 , δεν τα χρειάζεται η ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Βασική όμως προϋπόθεση για την παρουσία στην ελληνική σκηνή ενός
αξιόπιστου δικτύου δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ, το οποίο θα συστέλλεται και
θα διαστέλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε άμεσες και πραγματικές ανάγκες
της ελληνικής οικονομίας (και όχι ανάλογα με άλλες έμμεσες ανάγκες κοινω
νικές ή πολιτικές) είναι ένας διαφορετικός ΟΕΕΚ από τον σημερινό τουλά
χιστον ως προς τα εξής:
Πρώτον, πρέπει να απαλλαγεί ο ΟΕΕΚ από τους «πρόθυμους» άλλων
υπηρεσιών να αποσπώνται στον Οργανισμό για να τον υπηρετήσουν ως
σύμβουλοι, προϊστάμενοι κρίσιμων διευθύνσεων, συντονιστές ή μέλη ομάδων
εργασίας ή για κάτι άλλο σημαντικό, ενεργούντες όμως (όλοι αυτοί οι πρόθυ
μοι) περισσότερο για λογαριασμό της συντεχνίας στην οποία συνήθως ανή
κουν και λιγότερο για όλα τα άλλα. Δηλαδή για τα σπουδαία της άτυπης επαγ
γελματικής εκπαίδευσης. Έχουμε την αίσθηση, από παλαιότερες τουλάχιστον

120. Δεν ωφελείται σε τίποτα ο σπουδαστής ΙΕΚ που διδάσκεται στο ΙΕΚ τη
λογιστική, τη ζωοκομική, την ιχθυοκαλλιέργεια, και την επισκευή αυτοκινήτων, από τον
ίδιο καθηγητή που τον δίδαξε στο λύκειο λογιστική, ζωολογία, βιολογία, μηχανική από
τα βιβλία του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) και στα ΙΕΚ από τα
ίδια βιβλία με μια απλή αναδιάταξη των σελίδων.
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γνωστές πρακτικές, ότι δεν υπάρχει ομάδα εργασίας, για τη σύνθεση του ανα
λυτικού προγράμματος ή/και για τον προσδιορισμό των επαγγελματικών δι
καιωμάτων μιας ειδικότητας, που να μην προΐσταται ή να μην συμμετέχει εκπρό
σωπος κάποιας συντεχνίας.
Δεύτερον, πρέπει να επιστρέψουν στα σχολεία απ' όπου έχουν απο
σπασθεί στον ΟΕΕΚ όλοι οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με
πρώτους εκείνους της γενικής εκπαίδευσης, αλλά χωρίς χρονοτριβή και όλοι
οι άλλοι (εφόσον υπάρχουν ακόμα και σήμερα όπως παλαιότερα ξέρουμε ότι
υπήρχαν αρκετοί), καθώς και κάθε άλλος δημόσιος υπάλληλος άσχετος με τα
της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Τρίτον, οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον κατέχουν μό
νιμες οργανικές θέσεις στον ΟΕΕΚ, να περάσουν οπωσδήποτε από ένα ετήσιο
πρόγραμμα μετεκπαίδευσης σαν αυτό που περνούσαν στην πρώην ΣΕΛΕΤΕ
και σήμερα στην ΑΣΠΑΙΤΕ όλοι όσοι φιλοδοξούν να υπηρετήσουν ως καθηγη
τές επαγγελματικής εκπαίδευσης. Είναι ανάγκη να γνωρίζουν τα μόνιμα και τα
επιτελικά στελέχη ενός οργανισμού που φιλοδοξεί να υπηρετεί σκοπούς της
επαγγελματικής εκπαίδευσης «τι εστί επαγγελματική εκπαίδευση», «τι εστί
γενική εκπαίδευση», και ακόμα «τι εστί κατάρτιση». Επίσης είναι απαραίτητο
να γνωρίζουν ποιοι άλλοι κάνουν - μπορεί να κάνουν - το ίδιο, καλύτερο ή
χειρότερο εκπαιδευτικό έργο από τα ΙΕΚ. Αντιλήψεις «τι μας νοιάζει εμάς τι
κάνουν τα ΚΕΚ και τα ΚΕΣ» δεν ωφελούν κανέναν.
Τέταρτον, κάθε νέα Κυβέρνηση να μην δικαιούται να αντικαταστήσει
τη διοίκηση του ΟΕΕΚ πριν λήξει η θητεία της. Μετά τη λήξη της θητείας,
εφόσον εκτιμά ότι πρέπει να την αντικαταστήσει, σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει οι διοριζόμενοι να είναι αποτυχόντες υποψήφιοι βουλευτές ή φίλα
διακείμενοι στην Κυβέρνηση καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτός αν
πρόκειται για προσωπικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης όχι μόνον
στη θεωρία αλλά και στην πράξη.
Πέμπτον, ο ΟΕΕΚ να επιλέξει τι από τα δύο θέλει και μπορεί να κάνει
καλύτερα: την πιστοποίηση (certification) της ικανότητας ενός τελειοφοίτου
ΙΕΚ να ασκεί κάποιο επάγγελμα επιπέδου 4 στην κλίμακα ISCED-97 (βλέπε
Ενότητα 2.5.3) ή επιπέδου 3 στην ενοποιημένη κλίμακα της Ε.Ε. (βλέπε Ενό
τητα 2.5.4) ή τη διαβεβαίωση (verification) ότι κάποιο ΙΕΚ, δημόσιο ή ιδιωτικό,
είναι κατάλληλο, ως προς την υλικοτεχνική υποδομή του, να προσφέρει στις
εγκαταστάσεις του, με το προσωπικό το οποίο διαθέτει κτλ., την ειδικότητα
άλφα ή βήτα; Γιατί και τα δύο δεν φαίνεται ότι είναι ορθό να τα κάνει. Όπως
λειτουργεί σήμερα ο ΟΕΕΚ, έχουμε την εντύπωση ότι μπορεί να κάνει καλύ159

τερα το δεύτερο. Το πρώτο, μια αποφασιστική Κυβέρνηση, ίσως πρέπει να το
εμπιστευθεί στο προτεινόμενο να ιδρυθεί Πανεπιστήμιο ή Ινστιτούτο Παιδαγω
γικών Επιστημών και Ερευνών, και ειδικότερα σε ένα Εθνικό Κέντρο Ερευνών
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση υπό την αιγίδα αυτού του πανεπιστημίου.
Έκτον, αφού ο ΟΕΕΚ κάνει όλα τα παραπάνω με αποφασιστικότητα
και σοβαρότητα, πρέπει - αν θέλει να είναι αυτός ο ένας και μοναδικός σο
βαρός εκφραστής ενός εθνικού συστήματος άτυπης επαγγελματικής εκπαί
δευσης, την οποία θα τυποποιεί κατά τις απαιτήσεις των διεθνών κλιμάκων
(βλέπε Ενότητες 2.5.3 και 2.5.4) - να ξεκαθαρίσει τη σχέση του με τα ΚΕΣ
και τα ΚΕΚ: Θεωρεί τα ιδρύματα τούτα συναγωνιστές ή ανταγωνιστές σε
έναν έντιμο εθνικό αγώνα για την επαγγελματική# εκπαίδευση; Ας το πει καθα
ρά και ξάστερα για να ξέρουν νέοι και ηλικιωμένοι ποιες πόρτες να χτυπούν
για τα της άτυπης εκπαίδευσης τους.
(ηβ). Τα ΚΕΣ είναι η δεύτερη μεγάλη κατηγορία ιδρυμάτων άτυπης
επαγγελματικής εκπαίδευσης (αλλά και μη επαγγελματικής ετούτα) για τα
οποία έχουμε ήδη κάνει λόγο στις προηγηθείσες ενότητες και για τα οποία
όμως θεωρούμε απαραίτητη μια πολύ ουσιαστική σύγκριση με τα ΙΕΚ στα
θέματα πιστοποίησης. Ως γνωστόν, τα ΚΕΣ προϋπήρξαν των ΙΕΚ ως ιδιωτικές
μονάδες και μάλιστα αρκετές από αυτές τις μονάδες με αξιοπρόσεκτες
επιδόσεις. Μερικά μάλιστα ΚΕΣ εξακολουθούν και σήμερα (μετά δηλαδή τη
δημιουργία ενός ευρύτατου δικτύου ΙΕΚ και ενός ακόμα παράλληλου δικτύου
ΚΕΣ) να προσφέρουν πολύ πιο ουσιαστική εκπαίδευση από ό,τι τα ΙΕΚ ή
ακόμα και κάποια παραρτήματα TEI και πανεπιστημίων σε αρχικό στάδιο
λειτουργίας. Για παράδειγμα το Deree-Pierce College των Αθηνών προσφέρει
εκπαίδευση πολύ ανώτερη από οποιοδήποτε ΙΕΚ, δημόσιο ή ιδιωτικό, σε
κάποια δε πεδία, ίσως, και από κάποια τμήματα ΤΕΙ-πανεπιστημίων ιδρυθέντα
προσφάτως με μακρόσυρτους λογότυπους, γιατί δεν ξέρουν οι ιδρυτές κάτω
από ποια επιστήμη να τα εντάξουν 1 2 1 . Το ουσιαστικό ερώτημα για τέτοιες
121. Το Deree-Pierce College των Αθηνών, γνωστό περισσότερο ως Αμερι
κανικό Κολλέγιο Αθηνών ακολουθεί αμερικανικές μεθόδους και πρακτικές, προσφέ
ροντας μάλιστα δύο διακριτούς προπτυχιακούς τίτλους σπουδών, το associate degree
ισότιμο του πτυχίου των λειτουργησάντων στο παρελθόν ΚΑΤΕΕ και το bachelor's de
gree ισότιμο διεθνώς (όχι όμως και στην Ελλάδα) με το βασικό τετραετές πτυχίο των
αμερικανικών και των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Το ίδρυμα τούτο το ίδρυσε στη
Σμύρνη ο Έλληνας Δεραχάνης (Derachanis=Deree κατά τα ειωθότα εκείνης της επο
χής για τη σύντμηση των δυσπροφερομένων μακρόσυρτων επωνύμων, το δε Pierce
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επιδόσεις είναι τούτο: Αν οι πτυχιούχοι αυτού του Κολεγίου 122 και 20-30 ακό
μα τέτοιων άτυπων μονάδων (που ξέρουμε ότι υπάρχουν αλλά δεν είναι στους
σκοπούς αυτής της εργασίας να τις επισημάνει) προσέλθουν στις εξετάσεις
πιστοποίησης του ΟΕΕΚ και πετύχουν, σε τι βλάπτει; Για άτυπες μορφές
εκπαίδευσης τι πρέπει να «μετράει» περισσότερο για την πιστοποίηση: το
σχολείο στο οποίο διδάχθηκε κάποιος όσα υποτίθεται ότι πρέπει να γνωρίζει
για την πιστοποίηση ή αν τούτα τα γνωρίζει πράγματι στη βάση μάλιστα εξε
τάσεων πολύ αυστηρών;
(ηγ). Η τρίτη μεγάλη κατηγορία μονάδων που προσφέρουν άτυπη
επαγγελματική εκπαίδευση είναι τα ΚΕΚ. Την καταλληλότητα τους ως τέτοιων
ιδρυμάτων διαβεβαιώνει το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) όπως των
ΙΕΚ ο ΟΕΕΚ. Η εκπαίδευση στα ΚΕΚ αναφέρεται ως συνεχιζόμενη, ενώ στα
ΙΕΚ ως αρχική. Ως τέτοιες υποτίθεται ότι διαφέρουν σημαντικά τουλάχιστον
ως προς το περιεχόμενο σπουδών και ως προς τον τόπο που συναντώνται δι
δάσκοντες και διδασκόμενοι. Στην πραγματικότητα, όμως, μια προσεκτική σύγ
κριση συχνά αποδεικνύει ότι δεν διαφέρουν. Στο περιεχόμενο σπουδών αμιλ-

ήταν το όνομα της γυναίκας του που διέθεσε και αυτή την περιουσία της για τους
σκοπούς αυτού του Κολεγίου) και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Συνεπώς πρόκειται για ίδρυμα αξιοπρόσεκτου ελληνικού ενδιαφέροντος
και ως τέτοιο αξίζει ιδιαίτερης προσοχής για ό,τι θετικό μπορεί να επισημάνει κανείς
εκπαιδευτικά στο εν λόγω ίδρυμα.
122. Ένα τέτοιο ίδρυμα ίσως αξίζει να αποτελέσει την ελάχιστη παραχώρηση
του άρθρου 16 του Συντάγματος και του σχετικού νόμου για τη λειτουργία των ιδρυ
μάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον οποίο παραπέμπει το άρθρο αυτό: Να μπορεί
δηλαδή να ιδρυθεί ένα αντίστοιχο ίδρυμα με τη λέξη κολέγιο, σχολή, ακαδημία, ινστι
τούτο ή άλλο ανάλογο όνομα στο λογότυπο του (ποτέ με τη λέξη πανεπιστήμιο) ως
ΝΠΙΔ (ποτέ ως ΝΠΔΔ), το οποίο θα χορηγεί το πολύ τους δύο προαναφερθέντες προ
πτυχιακούς τίτλους (ποτέ τους μεταπτυχιακούς Μάστερ και Διδακτορικό), οι οποίοι θα
είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους των δημοσίων πανεπιστημίων, εφόσον το υπόψη
ίδρυμα υπακούει σε ένα minimum κανόνων της Πολιτείας με το δικαίωμα και την υπο
χρέωση της τελευταίας να προστατεύει το αγαθό της εκπαίδευσης, επειδή είναι, μετα
ξύ άλλων, και κοινωνικό αγαθό. Πιο συγκεκριμένα: οι διδάσκοντες έχουν τουλάχιστον
τα τυπικά προσόντα των δημοσίων πανεπιστημίων, οι εγγραφόμενοι στο Α' έτος είναι
επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, το κόστος εκπαίδευσης καλύπτεται με δί
δακτρα που καταβάλλουν οι σπουδαστές ή τρίτοι για λογαριασμό τους, το ίδρυμα εί
ναι μη κερδοσκοπικό και ιδιοκτήτες του δεν μπορεί ποτέ να είναι ιδιώτες.
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λώνται τα δύο εκπαιδευτικά καταστήματα (ΙΕΚ και ΚΕΚ) ποια θα προσελκύ
σουν περισσότερους τελειόφοιτους λυκείων, πτυχιούχους TE Ι-πανεπιστημίων,
εργαζόμενους, άνεργους, άνδρες, γυναίκες και πολλούς άλλους, για να τους
διδάξουν αυτό που όλοι δεν γνωρίζουν πράγματι: πληροφορική, πληροφο
ρική, πληροφορική και όλα τα συναφή με την πληροφορική. Ό,τι δηλαδή από
τα λεγόμενα αντικείμενα «τεχνολογικής αιχμής» δεν έμαθαν όταν έπρεπε ή
δεν ήταν κατάλληλη η ώρα να τα μάθουν. Σε ό,τι αφορά τους τόπους μάθη
σης των τεχνολογιών αιχμής αλλά και όλων υποτίθεται των άλλων αντικειμέ
νων μάθησης (δια της κατάρτισης πάντοτε!) αυτοί οι τόποι είναι κατά κανόνα
ζεστές και σύγχρονες αίθουσες 1 2 3 .
(ηδ). Στη βάση όσων παρατηρήσαμε παραπάνω για την άτυπη επαγ
γελματική εκπαίδευση, σε τρεις από τις περισσότερο διαδεδομένες και γνω
στές στην Ελλάδα μορφές της, το ερώτημα που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής
είναι τούτο: Μήπως, εφεξής, το Δημόσιο πρέπει να ρίχνει το βάρος του όχι
στους τόπους που πήγε να μάθει κάποιος «κάτι» καταρτιζόμενος, αλλά στο
αν πράγματι το έμαθε αυτό το κάτι; Με άλλα λόγια, μήπως το Δημόσιο πρέπει
να νοιάζεται περισσότερο - με χρηματικούς πόρους, έρευνα και υψηλού θεω
ρητικού και εμπειρικού επιπέδου ερευνητές - για την πιστοποίηση και λιγό
τερο γι' αυτήν τούτη την κατάρτιση; Για την οποία πολύς λόγος γίνεται μετά
τη σύνδεση μας με την Ε.Ε. αλλά που στην πραγματικότητα δεν είναι κατάρτι
ση; Μήπως δηλαδή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν είναι στην πραγμα
τικότητα αυτή τούτη η κατάρτιση (επαγγελματική εκπαίδευση), αλλά η διεκδί
κηση αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό και χρηματικών πόρων στις Βρυξέλλες
των υπουργείων Παιδείας και Εργασίας;
Αν τούτο είναι αληθές, που σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό φαίνεται να
είναι, διερωτώμαστε αν στην αναζήτηση ενός Νέου Σχήματος επαγγελματικής
εκπαίδευσης είναι απαραίτητη και «η σμίκρυνση επιτέλους κάποτε του
κυβερνητικού σχήματος, με τη συγχώνευση κάποιων υπουργείων». Τούτο
πολλές φορές έχει θεωρηθεί απαραίτητο από τους πολιτικούς, αλλά ποτέ δεν
έχει επιχειρηθεί.
123. Οι καταρτίζοντες τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας και οι διδάσκο
ντες στα ΚΕΚ και τα ΙΕΚ είναι κατά κανόνα οπαδοί εκείνων των θεωριών μάθησης οι
οποίες υποστηρίζουν ότι «για να αφομοιώσει ο μαθητής αυτό που πάμε να τον μά
θουμε πρέπει να μην κρυώνει». Φημολογείται ότι έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας,
στα μηχανουργεία, στις σκαλωσιές, στα δάση, στις φάρμες, στις ιχθυόσκαλες, στις λίμ
νες και στις θάλασσες «κάνει κρύο».
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Σε ένα μικρότερο κυβερνητικό σχήμα πιστεύουμε ότι χωράει ένα ισχυ
ρό Υπουργείο Ανθρωπίνων Πόρων, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να πάρει
και αυτό το όνομα. Το όνομα Υπουργείο Παιδείας ως καταχωρημένο στις συ
νειδήσεις όλων των Ελλήνων φτάνει και περισσεύει. Αυτό που είναι απαραί
τητο είναι να αφαιρεθούν όλες οι επιτελικές αρμοδιότητες εκπαίδευσης τυπικής, άτυπης, αρχικής, συνεχιζόμενης ή όπως αλλιώς μπορεί να αναφέρο
νται οι διάφορες μορφές εκπαίδευσης από τους διάφορους επίσης επιτή
δειους ή/και αφελείς (βλέπε Ενότητες 2.4.1, 2.4.2 και κυρίως 2.4.3) - και να
συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Ανθρωπίνων Πόρων = Υπουργείο Παιδείας.
Ένα υπουργείο μικρότερο, αλλά ισχυρότερο και εγκυρότερο στον εκπαιδευ
τικό λόγο. Ένα υπουργείο το οποίο θα επιτελεί και δεν θα εκτελεί. Ένα υπουρ
γείο με έναν πολιτικό προϊστάμενο (υπουργό) και όχι με τρεις ή τέσσερις
ακόμα αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς, ανάλογα με το τι εξυπηρε
τεί την πολιτική και τη μικροπολιτική του παρελθόντος, την οποία όλοι οι
σοβαροί πολιτικοί έχουν καταδικάσει στα προεκλογικά τους προγράμματα και
υπόσχονται να διορθώσουν μόλις γίνουν κυβερνήτες. Όμως όλως παραδόξως
αδρανούν μόλις γίνουν κυβερνήτες. Τι κρίμα, αλήθεια, όταν η πολιτική ιστορία
μας όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, αλλά στο πολύ πρόσφατο (μετά το 1974
ως σήμερα), καταγράφει καθαρά και έντιμα χέρια πρωθυπουργών και προέ
δρων δημοκρατίας.
(θ). Επιστέγασμα των προβληματισμών

Τα θέματα προβληματισμού που επισημάνθηκαν παραπάνω δεν είναι
τα μόνα για να μπουν στο στόχαστρο του αναζητουμένου Νέου Σχήματος.
Αυτά που πρέπει να μπουν στο στόχαστρο, από επιδέξιους «σκοπευτές», είναι
πολύ περισσότερα. Εδώ η παρουσίαση είναι ενδεικτική μιας απαιτητικής
διαδικασίας αναζήτησης. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο
από το να συνδιαλεγόμαστε δεοντολογικά για όλα τα σχετικά θέματα με τους
συνερευνητές και τους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος «Συμβου
λευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» του Πανεπιστημίου Αθηνών
και να περιμένουμε ώσπου να δούμε κάποτε κάποιον πολιτικό να «βάλει
μπροστά» μια τέτοια απαιτητική ομολογουμένως διαδικασία.
7.3. Επίλογος

Στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου, αν πάμε αρκετά χρόνια πίσω
και τον αναζητήσουμε την εποχή που δεν ήξερε να διαβάζει και να γράφει, για
δύο τουλάχιστον πράγματα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι: Πρώτον, ότι «μά163

θαινε» και, δεύτερον, ότι αυτά που μάθαινε δεν τα μάθαινε σε κάποιο σχολείο.
Οι πρώτοι διδάσκαλοι ήταν οι γονείς του. Αυτοί τον έμαθαν να κυνηγά, να ψα
ρεύει, να εξημερώνει ζώα, να καλλιεργεί τη γη, να κτίζει καλύβες. Οι ίδιοι τον
έμαθαν προφανώς να κατασκευάζει και τα πρώτα απλά εργαλεία, από πέτρα
και ξύλο.
Στην εξελικτική πορεία του ο άνθρωπος αργά αλλά σταθερά άφησε
πίσω του τα απλά. Ιστορικά πότε έγινε τούτο δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή την
εργασία 1 2 4 . 'Οταν όμως έγινε, μπορούμε να πούμε ότι «θεμελιώθηκε» το πρώτο
σχολείο και μάλιστα επαγγελματικό με διδασκάλους τους εμπειρότερους στις
τέχνες, τις κατασκευές και τις αφηγήσεις των εμπειριών τους ως πρακτικών
επαγγελματιών (τούτο ήταν το θεωρητικό μέρος της διδασκαλίας χωρίς βιβλία)
και μαθητές τα παιδιά που έπρεπε να μαθαίνουν πώς να επιβιώνουν επαγγελμα
τικά: αρχικά, στο βουνό, το δάσος και τη θάλασσα και αργότερα στις πεδιάδες
και στα μικρά πληθυσμιακά κέντρα που άρχισαν να δημιουργούνται 125 . Στην
εξελικτική πορεία του ο άνθρωπος άρχισε να ενδιαφέρεται όχι μόνον για τα
φυσικά αλλά και για τα μεταφυσικά. Η δε ανακάλυψη του αλφαβήτου και των
αριθμών επέτεινε αυτό το ενδιαφέρον μέχρι τις μέρες μας. Για πολλά χρόνια
μετά την παρακμή του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού το ενδιαφέρον για τα
μεταφυσικά υπερίσχυσε του ενδιαφέροντος για τα φυσικά 126 , με άνθηση των
λεγομένων ανθρωπιστικών σπουδών σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
της γενικής παιδείας σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σήμερα όμως η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μια τελείως δια
φορετική κατάσταση. Οι θετικές επιστήμες και η τεχνολογία έχουν σημειώσει
124. Υπάρχουν άλλοι καταλληλότεροι από εμάς να παρακολουθήσουν τον
άνθρωπο στην εξελικτική του πορεία για τις ανακαλύψεις του (ιστορικοί των τεχνών
και των επιστημών) και για τους τρόπους μετάδοσης από τη μια γενιά στην επόμενη
της ιστορικής γνώσης (ανθρωπολόγοι, λαογράφοι, ιστορικοί της εκπαίδευσης, κ.ά.).
125. Τα πρώτα αρδευτικά δίκτυα, τα πρώτα γεφύρια, τα πρώτα αλιευτικά σκά
φη και το άροτρο του Ησιόδου είναι σίγουρο ότι δεν κατασκευάστηκαν από γεωπό
νους και πολιτικούς μηχανικούς ούτε από ιερείς, φιλόσοφους, ρήτορες ή τραγικούς
ποιητές. Όλοι αυτοί είναι μεταγενέστεροι. Προϋπήρξαν οι μάστοροι, οι πρωτομάστοροι
και οι αρχιμάστοροι. Αυτοί δηλαδή που ήξεραν την τέχνη (επάγγελμα) και την μά
θαιναν στο μαθητή (κάλφα) που τους επέλεγε ως διδασκάλους του.
126. Οι δύο κόσμοι - οι σίγουροι για τα «οράματα και τα θαύματα» και οι σί
γουροι για τα «εύρηκα-εύρηκα» - είναι αλήθεια ότι συγκρούστηκαν αρκετές φορές με
αποκορύφωμα της σύγκρουσης τα τραγικά γεγονότα της Ιεράς Εξέτασης.
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τεράστια πρόοδο. Σε τούτο έχουν συμβάλει ασφαλώς η αμερικανική επανά
σταση, η γαλλική επανάσταση, η βιομηχανική επανάσταση και η επανάσταση
των Σοβιετικών. Σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος - άρα και ο Έλληνας - βρί
σκεται στο επίκεντρο της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης. Πρόκειται για
μια επανάσταση τελείως διαφορετική από όλες τις προηγούμενες.
Ο μη Έλληνας έχει κάνει ή αναμένεται να κάνει τις δικές του επιλογές
μπροστά σε αυτή την επανάσταση. Ο Έλληνας είναι υποχρεωμένος να κάνει
και αυτός τις δικές του επιλογές. Καταρχήν είναι υποχρεωμένος να σταθεί με
μεγαλύτερη υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα απέναντι στις επιστήμες, τα
γράμματα και τις τέχνες σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απέναντι
στην επαγγελματική εκπαίδευση σε επίπεδα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την επαγγελματική του εκπαίδευση (ο Έλλη
νας) αφού δοκίμασε τα τελευταία πενήντα χρόνια, παλινδρομώντας, διάφορα
σχήματα, σήμερα βρίσκεται μπροστά σε ένα σχήμα το οποίο αμφισβητείται
από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο. Η Κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ένα άλλο
σχήμα γνωστό λίγο-πολύ στις γενικές γραμμές του, ωστόσο ελάχιστα διαφο
ρετικό από το τρέχον (2006). Ένα άλλο σχήμα διαφαίνεται, από τις επισημάν
σεις μας και την κριτική μας για κάποιες από τις εξελίξεις, ότι έχουμε υπόψη
και εμείς (βλέπε Ενότητα 7.2.1). Ένα τρίτο, τέταρτο, πέμπτο ή δέκατο πέμπτο
σχήμα μπορεί να το προτείνει ο οποιοσδήποτε. Τα σχήματα για διορθώσεις,
βελτιώσεις ή ανατροπές κοινωνικών συστημάτων ή/και υποσυστημάτων τους,
όπως είναι η επαγγελματική εκπαίδευση, είναι πάρα πολλά για να μην πούμε
άπειρα. Για κάθε σχήμα υπάρχει, όπως έχουμε αναφέρει ήδη, το αντίστοιχο
θεωρητικό υπόβαθρο με τα υπέρ του και τα κατά (βλέπε Κεφάλαιο 6, Ενότητα
6.3, Ερώτημα 3ο).
Συνεπώς, αυτό που χρειάζεται σήμερα η χώρα μας δεν είναι η συνε
χής αναζήτηση σχημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά η αναζήτηση και
η θεμελίωση ενός Νέου Σχήματος, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον
τα εξής:
• Ότι επαγγελματική και γενική εκπαίδευση δεν είναι ανεξάρτητες αλ
λά αλληλένδετες και ως τέτοιες μπορεί και πρέπει να συνυπάρχουν στο
ίδιο σχολείο, όχι μόνον στο πολυκλαδικό αλλά σε κάποιο βαθμό και στα
μονοκλαδικά λύκεια, ανάλογα με τον πρωταρχικό σκοπό εκάστου των
λυκείων.
• Ότι η επαγγελματική εκπαίδευση δεν μπορεί να εκφράζεται σήμερα
μέσα από τις γραμμές (τάξεις) ενός επαγγελματικού σχολείου μονα165

δικού και ενιαίου καθ' άπασαν την χώρα. Τα επαγγελματικά σχολεία
[λύκεια (και όχι πλέον TEE)] επιβάλλεται να είναι αρκετά ώστε να κα
λύπτεται η ζήτηση αντίστοιχης εκπαίδευσης εκεί που δεν μπορεί να κα
λυφθεί από πολυκλαδικό.
• Ότι η επαγγελματική εκπαίδευση δεν μπορεί να αποτελεί σήμερα και
στο μέλλον αποκλειστικό προνόμιο της τυπικής εκπαίδευσης. Ένα
μεγάλο μέρος της επαγγελματικής μάθησης θα γίνεται στο μέλλον με
αυξητικούς ρυθμούς έξω από τα τυπικά σχολεία, όπου θέλει και όσο
χρόνο θέλει ο διδασκόμενος (στο σπίτι του, στο κέντρο ελευθέρων σπου
δών, στο φροντιστήριο, στο Internet) ώσπου να μάθει καλά «τη δου
λειά» του ηλεκτρολόγου, του λογιστή ή άλλου επαγγελματία και να
περάσει τις εθνικές ή ευρωπαϊκές αύριο εξετάσεις πιστοποίησης
(Certification Examinations). Οι τίτλοι σπουδών συνεπώς τους οποίους
θα χορηγούν τα διάφορα επαγγελματικά σχολεία (λύκεια) μπορεί να
μην είναι αρκετά ισχυροί για την άσκηση κάποιου επαγγέλματος. Ισχυ
ρότερα μπορεί να πρέπει να είναι τα πιστοποιητικά ικανότητας άσκησης
κάποιου επαγγέλματος.
Με γνώμονα όλα τα ανωτέρω, το υπόψη Νέο Σχήμα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης για την Ελλάδα δεν μπορεί να είναι προϊόν Ομάδας Εργασίας
ούτε άθροισμα εισηγήσεων προς το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας που θα γί
νουν ενδεχομένως πορίσματα του τελευταίου προς την Πολιτική Ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας. Επιβάλλεται να είναι προϊόν σοβαρής αναλυτικής με
λέτης από αντίστοιχο σοβαρό Γραφείο Μελετών, με τις προϋποθέσεις που ανα
φέρουμε στην Ενότητα 7.2.1 αυτού του Κεφαλαίου.
7.4. Επί του πιεστηρίου

Ενώ η παρούσα εργασία βρισκόταν ακόμα στο Τμήμα Εκδόσεων του
ΚΕΠΕ προς δημοσίευση, η πρόθεση της Κυβέρνησης να καταργήσει τα ενιαία
λύκεια και τα TEE - πρόθεση για την οποία κάνουμε κατ' επανάληψη λόγο γίνεται πραγματικότητα. Με τον Νόμο 3475/2006 μετονομάζει τα ενιαία λύκεια
σε γενικά λύκεια (ΓΕΛ) και επανιδρύει τα επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις
επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑΣ) στη θέση των TEE. Επαναφέρει δηλαδή η Κυ
βέρνηση, με την έναρξη του σχολικού έτους 2006/07, το σχήμα επαγγελ
ματικής εκπαίδευσης που ήταν σε λειτουργία την περίοδο 1982-1987 χωρίς
όμως το ΕΠΛ. Το σχήμα αυτό μπορεί οριακά να είναι πράγματι καλύτερο (από
αυτό το οποίο καταργεί), γιατί αποκαθιστά τυπικά το κοινωνικό κύρος των
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καθηγητών επαγγελματικής εκπαίδευσης και των μαθητών που έχουν την πρό
θεση να πάνε στο πανεπιστήμιο, ως καθηγητών και ως μαθητών αντίστοιχα λυ
κείου και όχι (ως καθηγητών-μαθητών) αγνώστου κύρους σχολείων τα οποία
αυθαίρετα ονόμασε κάποιος με τον Νόμο 2640/1998 «εκπαιδευτήρια». Κατά
τα άλλα - ουσιαστικά δηλαδή - τα δύο σχήματα δεν διαφέρουν σε τίποτα. Δι
δάσκοντες, διδασκόμενοι, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλία, εργαστήρια, όλα τα
ίδια. Διαφορετικά, μόνον, τα ονόματα των σχολείων.
Με ονομασίες όμως και μετονομασίες σχολείων - όπως έχουμε ήδη
αναφέρει - δεν εκθεμελιώνονται ανεπιθύμητα σχήματα ούτε θεμελιώνονται
επιθυμητά για να διαρκέσουν. Σχήματα για να μην αμφισβητηθούν και να
διαρκέσουν θεμελιώνονται μόνον με μελέτες και διαδικασίες σαν αυτές που
αναφέρουμε - και επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά εδώ - στην Ενότητα
7.2.1. Η δημοσίευση συνεπώς του Ν. 3475/2006, τη στιγμή που της ψηφίσεως
του δεν προηγήθηκε μελέτη σαν την προταθείσα ή έστω παρεμφερής, δεν
αναιρεί καμία από τις ενότητες και τις σελίδες αυτής της εργασίας, που
απηχούν, όπως είναι αυτονόητο, τις απόψεις του συγγραφέα. Αυτές και μόνον
αυτές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ*
ΠΙΝΑΚΑΣ Π1: Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ) με Αριθμό Εγγεγραμμένων
Σπουδαστών, Διαθέσιμες Εγκαταστάσεις σε τ.μ., Ετήσια Δίδα
κτρα ανά Σπουδαστή σε δραχμές και Έδρα το 1998.
ΠΙΝΑΚΑΣ Π2: Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ): Προσφερόμενες Ευκαιρίες
Εκπαίδευσης ανά Ειδικότητα σε ΚΕΣ του Λεκανοπεδίου Αττι
κής και της Θεσσαλονίκης το 1994.
ΠΙΝΑΚΑΣ Π3: Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Ιδιωτικά ΙΕΚ με
Αριθμό Εγγεγραμμένων.Σπουδαστών, Διαθέσιμες Εγκαταστά
σεις σε τ.μ., Ετήσια Δίδακτρα ανά Σπουδαστή σε δραχμές και
Έδρα το 1998.
ΠΙΝΑΚΑΣ Π4: Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Εγγεγραμμένοι
Σπουδαστές ανά Ειδικότητα στα Δημόσια ΙΕΚ το Πρώτο Εξά
μηνο (Φθινοπωρινό) του Διδακτικού Έτους 1994/95 και Από
φοιτοι ανά Ειδικότητα από Ιδρύσεως τους (Φθινόπωρο 1992)
μέχρι τον Οκτώβριο του 1994.
ΠΙΝΑΚΑΣ Π5: Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Απόφοιτοι από
τα Δημόσια ΙΕΚ της Χώρας από Ιδρύσεως τους (1992) μέχρι
τον Ιούνιο 1998 ανά Τομέα και Ειδικότητα.
ΠΙΝΑΚΑΣ Π6: Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Προσφερόμενες
Ευκαιρίες Εκπαίδευσης ανά Τομέα και Ειδικότητα στα Δημόσια
και Ιδιωτικά ΙΕΚ το Έτος 1998.
ΠΙΝΑΚΑΣ Π7: Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Διπλωματούχοι
Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ από Ιδρύσεως τους μέχρι τον
Ιούνιο 1998 ανά Τομέα και Ειδικότητα.
ΠΙΝΑΚΑΣ Π8: Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Απόφοιτοι από
τα Δημόσια ΙΕΚ της Χώρας τη Διετία 2002-2004.
ΠΙΝΑΚΑΣ Π9: Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Προτεινόμενες
Ειδικότητες για Ένταξη στα Προγράμματα Εκπαίδευσης των
ΙΕΚ στο Εγγύς Μέλλον.

* Τους πίνακες του παρόντος συνέταξε ο Δημήτριος Ζωνπρος, οικονομολό
γος, εξωτερικός συνεργάτης του ΚΕΠΕ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π1
Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ) με Αριθμό Εγγεγραμμένων Σπουδαστών,

Διαθέσιμες Εγκαταστάσεις σε τ.μ., Ετήσια Δίδακτρα ανά Σπουδαστή
σε δραχμές και Έδρα το 1998
Α/Α

Επωνυμία

Έδρα

Αριθμός
σπουδαστών

Εγκαταστάσεις
σε τ.μ.

Ετήσια
Δίδακτρα
(δραχμές)

1 Α.Κ.Ε.Σ.

Θεσσαλονίκη

2

Α.Κ.Π.Ε.Σ.

Αθήνα

200

3

Α.Κ.Τ.Ο.

Αθήνα

9.000

-

1.100.000

4

Α.Κ.Τ.Ο.*

Αθήνα

2.100

9.990

1.150.000

5

Αμάραντος - Eurocoiffure

Αθήνα

400

450

-

6

Άνιμα

Αθήνα

-

-

-

7

Αντέννα Σπουδαστική

Αθήνα

-

-

8

Άρξις

Αθήνα

600
-

-

224

650
-

-

9

Ασκληπιός

Πάτρα

-

400
-

10

Ασκληπιός

Αθήνα

-

750

11

Αυγερινοπούλου

Αθήνα

-

-

-

12

Βακαλό

Αθήνα

460

1.500

1.000.000

13

Βελουδάκη

Αθήνα

400

500

910.000

14

Γιαννούδα Ελένη

Αθήνα

50

300

15

Γραφίδα

Αθήνα

16

Δημήτρης Περρωτής

Θεσσαλονίκη

17

Ελληνοβρετανικό*

18

Ελληνόφωνο Εκπαιδευτήριο*

19

-

200

-

40

2.000

850.000

Αθήνα

200

1.250

1.340.000

Αθήνα

350

-

1.300.000

Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός
Όμιλος (Ε.Ε.Ο.)

Αθήνα

_

_

_

20

Ε.Κ.Ε.Σ.

Θεσσαλονίκη

-

400

-

21

Εργαστήρι Μελέτης
Εφαρμοσμένης Φωτογραφίας
(Ε.Μ.Ε.Φ.)
Αθήνα

30

100

22

Ελληνικό Κέντρο Δέρματος

Αθήνα

100

1.100

23

Ελ,Κε.Π.

Αθήνα

500

540

-

24

Ελεύθερη Παιδεία

Αθήνα

85

220

-

25

Έργον Τέχνης

Αθήνα

100

300

-

26

Εργαστήριο Παιδικού
Θεάτρου και Θεατρικού
Παιχνιδιού

Αθήνα

50

500

400.000
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-

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 (συνέχεια)
Α/Α

Επωνυμία

Έδρα

27

Εργαστήρι Επαγγελματικής
Δημοσιογραφίας

Αθήνα

400

950

Εργαστήρι Ζωγραφικής και
Γραμμικού Σχεδίου

Ηράκλειο

250

29

Ευρωσπουδές

Τρίκαλα

100
150

30

Ζήτα -ΙΩ

Αθήνα

70

250

31

Ησυχίδη - Επιχειρησιακές
Σπουδές

Αθήνα

200

220

_

Ιπποκράτειο Κέντρο Κλ.
Ομοιοπαθητικής

Αθήνα

_

_

_

33

ΚΑΣΈ.

Αθήνα

-

500

-

34

ΚΈ.Φ.Κ.Σ.

Θεσσαλονίκη

150

300

35

Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ

Αθήνα

-

36
37

Κέντρο Γενικής Επιμόρφωσης

Αθήνα

-

Κέντρο Τέχνης - «Πανταζίδης»

Αθήνα

38

Κ.Ε.Τ. 198

Αθήνα

39

Κυράνα

Χαλκίδα

-

-

40

Λάμδα

Αθήνα

150

270

41

Λαμπελέτ

Αθήνα

42

Λεβή - Σπουδές Γαστρονομίας

Θεσσαλονίκη

150

28

32

Αριθμός
σπουδαστών

Εγκαταστάσεις
σε τ.μ.

-

656

-

260

43

Μεγάπολις

Καρδίτσα

-

44

Μισέλ

Αθήνα

150

300

45

Μπαζούκη - Γούλα

Τρίκαλα

46

ΝΑΣΑ Επαγγελματικές Σπουδές Λάρισα

-

356

47

Νοσηλευτικό Εκπαιδευτήριο
(Ξυνή)

Αθήνα

_

_

150

Ετήσια
Δίδακτρα
(δραχμές)

_
_
360.000

850.000

500.000

550.000

325.000

_

48

Όμιλος Δημητρέλη

Θεσσαλονίκη

500

400

700.000

49

Οπτομετρική

Αθήνα

120

1.000

2.000.000

50

Ορνεράκης

Αθήνα

70

300

-

51

Παιδαγωγικό Σπουδαστήριο
(Ξυνή)

Αθήνα

_

700

_

52

Πειραϊκό Ινστιτούτο
Ναυτιλιακών Σπουδών

Πειραιάς

100

53
54

Πετρά

Αθήνα

Πλάτωνος ΕΈ.Σ.

Μυτιλήνη
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1.000

100

800.000

-

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 (συνέχεια)
Α/Α Επωνυμία

55

Έδρα

Αριθμός
σπουδαστών

Εγκαταστάσεις
σε τ.μ.

Πόλκα / Φροέλεν Κέντρο
Παιδαγωγικών Σπουδών

Αθήνα

_

Πολύκεντρον

Χανιά

Πράξις

Θεσσαλονίκη

Προμηθέας

Αθήνα

300
500
600
200
-

Ετήσια
Δίδακτρα
(δραχμές)

_

Σακκά

Ρόδος

Σπουδαστήρι

Θεσσαλονίκη

-

Σπουδαστήριο Εικαστικών
Τεχνών - Χώρος

Χανιά

_

_

_

Σπουδές Δημοσιογραφίας
«Όμηρος»

Αθήνα

_

350

_

Στούντιο Δημοσιογραφικών
Σπουδών «Μπόνα»

Αθήνα

_

1.000

_

64

Συγγρός Ανδρέας

Αθήνα

65
66
67

Σχολή Βιτρώ «Χελιδόνης»

Αθήνα

ΤΑΣ

Θεσσαλονίκη

Τζανέρη - Χρυσικοπούλου

Ηράκλειο

68
69
70
71
72

Χατζηπέρη

Αθήνα

Χατζηπέρη M.A.S.T.*

Αθήνα

73
74
75
76
77

56
57
58
59
60
61
62
63

78
79
80
81
82

Χριστοπούλου Ρούλα «Elegant» Πάτρα
Χρυσή Χτένα

Αθήνα

Α. C. Wales*

Αθήνα

ACT - Anatolia*

Θεσσαλονίκη

600
150
500
500
150

800
650
1.000
1.000

500.000

-

260.000
450.000
600.000

-

300

400.000

1.000

1.700

660.000

1.200

1.400.000

8.000

950.000

980
400

1.000.000

Applied Arts Studies (A.A.S.)

Θεσσαλονίκη

A.D.C.

Πειραιάς

350
750
-

Airlines Services Training
(A.S.T.)

Αθήνα

120

650

1.100.000

Audio Video Recording
(A.V.R.)

Αθήνα

_

_

Alexander

Αθήνα

440
175

Alpine

Αθήνα

Ariette

Αθήνα

Art & Coiffure

Αθήνα

American European Studies* Αθήνα

250
30
150

172

-

-

3.200

1.300.000

250
300

750.000
490.000

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 (συνέχεια)
Α/Α

Επωνυμία

Έδρα

83

Artes

84

B.B.C.

85

B.C.A.*

86

Baker College*

87

Beauty Studies

Θεσσαλονίκη

88

Business & Computer Studies

Αθήνα

600

89

Business Studies

Θεσσαλονίκη

130

200

90

C.B.S.

Ηράκλειο

100

500

91

Campus Arts and Sciences

Αθήνα

300

2.400

1.000.000

92

Campus Arts and Sciences*

Αθήνα

300

2.400

1.000.000

93

Carierra

Αθήνα

2.500

94

Carierra Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

-

Αριθμός
σπουδαστών

Εγκαταστάσεις
σε τ. μ.

Ετήσια
Δίδακτρα
(δραχμές)

Αθήνα

-

1000

-

Θεσσαλονίκη

-

-

-

Αθήνα

1.000

4.200

1.150.000

Αθήνα

-

-

-

30

200

-

-

-

400

750.000

605.000

-

95

C.F.E.S.*

Αθήνα

400

1.000

-

96

C.M.A.*

Αθήνα

-

2.000

-

97

City*

Θεσσαλονίκη

400

1.500

-

98

Constantinou Computer
Studies (CCS.)

Αθήνα

500

_

_

Center of Art and Technology

Πειραιάς

-

-

Chef D' Oeuvre

Αθήνα

250

900

101 Computer Practica

Πάτρα

950

810

102

Χίος

80

120

450.000
800.000

99

100

Computer Science

103 Crete Da

Ηράκλειο

-

700

104

Αθήνα

200

500.

Cristi

660.000

-

-

105 Data

Λάρισα

100

-

-

106

Αθήνα

380

550

-

Data Type

107 D.E.I.*

Θεσσαλονίκη

-

1.997

-

108 Deree*

Αθήνα

-

-

-

109

Digit

Αθήνα

-

-

110

E.S.P.

Αθήνα

176

590

800.000

111 E.S.P.*

Αθήνα

-

112 Ellanion*

Αθήνα

300

113 Eurocentre

Αθήνα

160

600

960.000

114 European*

Αθήνα

130

450

1.000.000

173

590
2.000

1.000.000

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 (συνέχεια)
Α/Α Επωνυμία

Έδρα

Αριθμός
σπουδαστών

Εγκαταστάσεις
σε τ. μ.

Ετήσια
Δίδακτρα
(δραχμές)

Θεσσαλονίκη

_

2.500

_

Fernando Fenes

Πειραιάς

Focus

Αθήνα

Granits

Αθήνα

Humboltd

Αθήνα

Interface

Αθήνα

115 European Studies of Arts
Sciences

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Intergraphics

Αθήνα

70
160
205
200
400

International Centre Arts et
Sciences (I.C.A.S)*

Αθήνα

_

I.C.B.S.*

Θεσσαλονίκη

I.S.T. Studies*

Αθήνα

Indianapolis*

Αθήνα

Ionian B.S.S.

Πάτρα

924
670
450
-

Institution d' Etudes
Francophones*

Αθήνα

_

200

300.000

1.100

750.000

250
1.500

-

_

_

5.900

1.000.000

3.000

1.200.000

1.600

1.060.000

300
_

1.350.000

128 Kalamata Information Studies
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

(K.I.S.)

Καλαμάτα

LC.P.C.

Θεσσαλονίκη

35

300

1.100

1.100

960
-

Memo Computers

Χανιά

Natural Health Science

Πειραιάς

New Studies

Αθήνα

New York*

Αθήνα

North Thessaloniki*

Θεσσαλονίκη

North Yiannena*

Ιωάννινα

900
700
100
400
850
100
700
-

Omega Business School
(O.B.S.)

Αθήνα

La Verne*

Αθήνα

Le Monde

Αθήνα

Logic Line - Ανδρομέδα

Θεσσαλονίκη

London Computer Council

Αθήνα

Mac Business Studies

Αθήνα

Mediterrenean - E.C.S.*

Αθήνα

143 P.I.V.S. - Pythagorean Institute Θεσσαλονίκη
144 Pan Sic (Scuola Di Moda)
Αθήνα

174

2.450

390.000

-

700

600.000

3.000

1.200.000

750
300
-

120.000

2.000

1.260.000

6.000

1.055.000

-

500

-

_

_

_

-

800
-

1.200

700.000

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 (συνέχεια)
Α/Α

Επωνυμία

Έδρα

Αριθμός
σπουδαστών

145

Panavision

Αθήνα

550

400

146

Panel / Media

Αθήνα

100

200

147

Parsers Computer Graphics &
Animation

Αθήνα

150

700
400

Εγκαταστάσεις
σε τ.μ.

Ετήσια
Δίδακτρα
(δραχμές)
800.000

940.000

148

Practica

Αθήνα

149

Program

Ιωάννινα

150

S.B.E.

Πειραιάς

-

151

S.B.S.

Αθήνα

160

1.500

-

152

S.B.S.*

Αθήνα

200

1.500

950.000

153

School of Media Arts

Αθήνα

20

160

700.000

154

Selectica

Αθήνα

-

-

155

Silicon

Θεσσαλονίκη

170

450

156

Sipam

Αθήνα

157

Sipam Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

-

-

-

158

Southeastern*

Αθήνα

1.040

6.750

1.050.000

159

Sports Sciences*

Αθήνα

200

12.00

-

160

The Writing School

Αθήνα

-

-

260.000

161

Xenios Εκπαίδευση

Θεσσαλονίκη

100

500

300.000

162

Zer Fam

Αθήνα

-

650

400

520.000

-

Μέσο ύψος διδάκτρων: 50.675.000/62 = 817.338 δραχμές ανά ίδρυμα.
Μέση επιφάνεια: 128.884/115 = 1.120 τ.μ. ανά ίδρυμα.
Σπουδαστές/ΚΕΣ: 42.439/91 = 466 σπουδαστές ανά ίδρυμα.
Πηγή: ΚΕΠΕ, από ανεπίσημα στοιχεία (μη ελεγχθέντα για την ακρίβεια τους) δημοσιευθέντα στον Οδη
γό Ιδιωτικών Σχολών «Μετά», έτους 1998.
*: Πρόκειται για Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών τα οποία αυτοδιαφημίζονται ως «Κολέγια», επειδή συνερ
γάζονται με ιδρύματα του εξωτερικού και προσφέρουν προγράμματα σπουδών (εγκεκριμένα από τα
συνεργαζόμενα ιδρύματα) με μερική ή ολική φοίτηση στην Ελλάδα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π2

Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ): Προσφερόμενες Ευκαιρίες Εκπαίδευσης
ανά Ειδικότητα σε ΚΕΣ του Λεκανοπεδίου Αττικής και της Θεσσαλονίκης
το 1994
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ειδικότητες
Γραφικών Τεχνών
Διακοσμητών
Βιομηχανικό Σχέδιο
Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Computer Graphics
Animation
Video
φωτογραφία
φωτορεπορτάζ
Κινηματογραφία
Μακετίστας
Πατρονίοτας
Αισθητικός
Μανεκέν
φωτομοντέλο
Κομμωτική
Βαφή Μαλλιών
Μανικιούρ
Πεντικιούρ
Μακιγιάζ - Αισθητική Προσώπου
Στυλίστ
Σχέδιο Μόδας
Μπατίκ
Σχεδιαστής Κοσμημάτων
Αγιογραφική
Ζωγραφική
Κεραμική
Μικρογλυπτική
Χαλκογραφία - Βιτρώ
Κινούμενα Σχέδια
Σκίτσο - Γελοιογραφία
Σχεδιαστής Βιομηχανικών Προϊόντων

176

Λεκανοπέδιο
Αττικής

Θεσσαλονίκη

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2 (συνέχεια)
Α/Α
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Ειδικότητες

Λεκανοπέδιο
Αττικής

Πωλήσεις (Sales)
Μάρκετινγκ (Marketing)
Αγγλομαθής Γραμματέας
Γραμματέας Διοίκησης
Λογιστής
Μηχανογραφική Λογιστική
Δημόσιες Σχέσεις
Δημοσιογραφία
Μεταφραστής
Σκηνογραφία
Σκηνοθεσία
Μοντάζ
Προγραμματιστής Η/Υ
Αναλυτής Η/Υ
Χειριστής Η/Υ
Ηλεκτρολόγος
Πληροφορική και Συστήματα
Τεχνικός Η/Υ
Στέλεχος Επιχειρήσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Τουριστικών Γραφείων
Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Μάνατζμεντ
Ναυτιλιακά
Τραπεζοοικονομικά
Χρηματιστηριακά
Οργάνωση-Διοίκηση Κουζίνας
Μαγειρική
Φυσικοθεραπεία-Διαιτολογία
Βρεφονηπιακή Αγωγή
Κοινωνικός Λειτουργός
Παιδοκόμος

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Θεσσαλονίκη
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
~ΝΆΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

Πηγή: ΚΕΠΕ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας, από πρωτογενή αναλυτικά στοιχεία διαφόρων πηγών και
κυρίως από τηλεφωνικές ή/και προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη των ΚΕΣ. Η λέξη ΝΑΙ
σημαίνει ότι προσφέρεται η αντίστοιχη ειδικότητα (σε ΚΕΣ δυνατότητας 200 τουλάχιστον
σπουδαστών για το Λεκανοπέδιο Αττικής και 100 τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη) και η λέξη
ΟΧΙ ότι δεν προσφέρεται.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π3
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Ιδιωτικά ΙΕΚ με Αριθμό
Εγγεγραμμένων Σπουδαστών, Διαθέσιμες Εγκαταστάσεις σε τ.μ.,
Ετήσια Δίδακτρα ανά Σπουδαστή σε δραχμές και Έδρα το 1998
Α/Α

Επωνυμία

Έδρα

Αριθμός
σπουδαστών

Εγκαταστάσεις
σε τ.μ.

Ετήσια
Δίδακτρα
(δραχμές)

1 Αθηναϊκό Ινστιτούτο
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Δημοσιογραφίας - Επικοινωνίας

Αθήνα

Αθήναιον

Αθήνα

Ακαδημαϊκό Αγρινίου

Αγρίνιο

120
20
-

770.000

750

Ακαδημαϊκό Πάτρας

Πάτρα

Ακάδημος

Κοζάνη

Ακμή

Αθήνα

1.100

3.000

Ακμή Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα

1.000

Αλεξάνδρειο

Θεσσαλονίκη

Άλφα - Ασκληπιός

Αθήνα

ΑΝΚΩ

Κως

Αρήτειον - Δημητρίου

Κέρκυρα

Άριστον

Χαλκίδα

Αυγερινοπούλου Ν.

Αθήνα

Βεργή

Πάτρα

Γιαννούδα Ελένη

Αθήνα

Γλυκός

Αθήνα

200
153
195
53
280
600

Δέλτα

Αθήνα

Δέλτα Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Δέλτα Ιωαννίνων

Ιωάννινα

Δημητρέλη

Θεσσαλονίκη

Δημόκριτος

Δράμα

Δημοσιογραφική Παιδεία

Αθήνα

Δήμου Βόλου

Βόλος

Δίολκος Τρικάλων

Τρίκαλα

Διπλάρειον - Κλημεντίδειον

Αθήνα

Δομή

Αθήνα

Δωδεκανήσου

Ρόδος

Έρασμος
Ευ Ζην

-

Ζήτα

Χανιά

Ζήτα Ζαχαρόπουλος

Αθήνα

Θεμιστοκλής

Πειραιάς
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2.300

350

1.000

833
300
800
500

900.000

900.000

780.000

1.000

-

1.100

7.500

1.000.000

800
100
225
40
200
200
51
45
700
75
-

5.700

900.000

1.200

800.000

1.400

760.000

480
500
-

500.000

4.000
1.200

430

1.110
1.729
2.500

600
700
1.000

900.000
300.000

540.000

800.000

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 (συνέχεια)
Α/Α Επωνυμία

Έδρα

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Βόλος

Θεσσαλικό

Αριθμός
σπουδαστών

Θεσσαλικό Λάρισας

Λάρισα

Ι.Ε.Σ.Ε.

Θεσσαλονίκη

1.1.Ε.Κ Θεραπευτηρίου Υγεία

Αθήνα

Ιπποκράτειος

Αθήνα

ΚΕ.ΜΟ.Σ.

Θεσσαλονίκη

Κ.Ε.Σ

-

Κοντολέφα

Αθήνα

Κοντοράβδη

Αθήνα

Κοντοράβδη Κορίνθου

Κόρινθος

ΚΟΡΕΛΚΟ

Αθήνα

ΚΟΡΕΛΚΟ Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

ΚΟΡΕΛΚΟ Καβάλας

Καβάλα

Μαντιδάκη

Ηράκλειο

Μανώλα

Αθήνα

Μαστοροδήμου

Λάρισα

Μεγάπολις - Μ. Δ. Τζέλλας

Καρδίτσα

Μελέτη

Κόρινθος

Μοχιανάκη

Ηράκλειο

Μποντίλας Λ.- Μήτσιου Ε.

Τρίκαλα

Νόμπελ

Καβάλα

170
200
80
112
2.000

130
120
130
48

Ξυνή

Αθήνα

1.200

Ξυνή Γλυφάδας

Αθήνα

Ξυνή Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη

Ξυνή Πειραιά

Πειραιάς

32
150
500
240
120
40

Οκανταρίδη
Όμηρος
Ορόσημο

Αθήνα

-

Ορίζοντες

Καλαμάτα

Πάλμερ

Αθήνα

Παπασπύρου

Πειραιάς

Παστέρ

Θεσσαλονίκη

Πετρά

Αθήνα

Πισσαλίδου

Θεσσαλονίκη

Πράξη

Ηράκλειο

Προμηθέας

Σέρρες
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Εγκαταστάσεις
σε τ.μ.

Ετήσια
Δίδακτρα
(δραχμές)

1.000

-

1.000
1.000

630.000

2.000

988.000

5.000

-

900
800

650.000

1.200

880.000

-

1.200

880.000

-

980.000

1.000

760.000

714

560.000

1.200

700.000

3.000

-

400
340

700.000

300
600
600

740.000

5.000

2.953

2.500

800
8.000
1.600

520.000

680.000

700.000

-

1.000

790.000

500
350

610.000

-

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 (συνέχεια)
Α/Α

Επωνυμία

69

Πρόοδος
Προοπτική

70
71

Πρωταγόρας

Έδρα

Αριθμός
σπουδαστών

Εγκαταστάσεις
σε τ.μ.

Ετήσια
Δίδακτρα
(δραχμές)

-

-

-

-

Μυτιλήνη

-

400

-

-

-

-

-

72

Πυθαγόρας

73

Σ.Β.Ι.Ε.

Αθήνα

-

-

1.500
-

6.000

960.000

74

Σίγμα
ΣΙΤΑΜ

800

Θεσσαλονίκη

-

-

700.000
-

76
77

Σταυράκος Λυκούργος

Αθήνα

-

1.000

Στόχος

Ναύπλιο

-

600

78

Σωτηροπούλου

Αθήνα

79

Τομή

-

200
-

800
-

80
81

Το Πρώτο

Ηράκλειο

104

1.000

Χατζηπέρη

Αθήνα

120

1.000

790.000

82

Ωμέγα

Αθήνα

1.500

10.500

960.000

83

Ωμέγα Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

250

1.000

700.000

84

Λαμία
Ιωάννινα

61
-

-

85

Ωμέγα Στερεάς Ελλάδας
Computer Information

350

840.000
-

86

Data

Χίος

19

320

810.000

87

Financial Computer Institute
(F.C.I.)

Βόλος

_

_

88

I.B.S. Institute

Ηράκλειο

140

1.200

795.000

89

Leica Academy - Creative
Photography

Αθήνα

185

1.200

90

Mokume

Αθήνα
Θεσσαλονίκη

270

1.000

900.000
-

85
-

370

820.000

1.100

750.000

75

Πύργος Ηλείας

91

Mokume Θεσσαλονίκης

92

Αθήνα

93

Technographico
V.I.T.A.

94

Western Institute

Πάτρα

-

-

890.000
700.000

_

-

-

-

-

450

-

Μέσο ύψος διδάκτρων: 3.223.300/42=767.452 δραχμές ανά σπουδαστή.
Μέση επιφάνεια: 115.929/73=1.588 τ.μ. ανά ΙΕΚ.
Σπουδαστές/ΙΕΚ: 16.144/49=329 σπουδαστές ανά ΙΕΚ.
Πηγή: ΚΕΠΕ, από ανεπίσημα στοιχεία (μη ελεγχθέντα για την ακρίβεια τους) δημοσιευθέντα στον Οδηγό
Ιδιωτικών Σχολών «Μετά», έτους 1998. Παρατήρηση: Ο αριθμός των Ιδιωτικών ΙΕΚ το 1998 σύμ
φωνα με την πηγή αυτού του Πίνακα, ήταν στην πραγματικότητα 87 από τα οποία 7 λειτουρ
γούσαν και με παραρτήματα ανεβάζοντας έτσι, στον παρόντα Πίνακα, το σύνολο των Ιδιωτικών
ΙΕΚ σε 94.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π4

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Εγγεγραμμένοι Σπουδαστές
ανά Ειδικότητα στα Δημόσια ΙΕΚ το Πρώτο Εξάμηνο (Φθινοπωρινό) του
Διδακτικού Έτους 1994/95 και Απόφοιτοι ανά Ειδικότητα από Ιδρύσεως τους
(Φθινόπωρο 1992) μέχρι τον Οκτώβριο 1994
Σύνολο Χώρας

Ειδικότητες

Εγγεγραμ
μένοι

Τελειόφοιτοι ΙΕΚ

Τελειό
φοιτοι

Λεκανο
πέδιο
Αττικής

Θεσσα
λονίκη

1.208

219

0

66

1 Τεχνικός Ανθοκομίας

334

28

17

2 Τεχνικός Αμπελουργίας

132

53

3 Τεχνικός Πτηνοτροφίας

36

50

4 Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος

171

46

5

204

31

6 Τεχνικός Θερμοκηπιακών Κατασκευών

197

11

7 Τεχνικός Δασικής Προστασίας

134

-

-

Β. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

2.133

431

112

129

-

17

17

-

138

15

_

15

-

24

13

11

512

65

-

23

377

77

24

34

171

37

_

_

25

15

_

15

62

12

12

_

193

97

12

31

25

18

18

-

435

38

_

_

157

16

16

_

38

-

-

-

Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Τεχνικός Αρδεύσεων

8 Τεχνικός Αερίων Καυσίμων
9 Τεχνικός Φαρμάκων - Καλλυντικών και
παρεμφερών προϊόντων

10 Τεχνικός Ελέγχου Υλικών
11 Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων

39

10

-

12 Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων
Οχημάτων

13 Τεχνικός Ηλεκτρικού Μέρους Ανυψωτικών
Μηχανών

14 Ειδικός Ελέγχου Βιομηχανικού και Εργασιακού
Περιβάλλοντος

15 Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και
Αντιρρύπανσης

16 Τεχνικός Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
17 Τεχνικός Υαλουργός Επιστημονικών Οργάνων
18 Τεχνικός Βιομηχανικών και Οικιακών
Εγκαταστάσεων Ψύξης

19 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Αερισμού και
Κλιματισμού

20 Τεχνικός Ποτοποιίας Αποστάγματος

181

ΠΙΝΑΚΑΣ Π4 (συνέχεια)
Ειδικότητες

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Σύνολο Χώρας

808
164

-

476
173
28
40
25

54

-

_

15

. 2.733

2.138

Προγραμματιοτής-Βοηθός Αναλυτής Η/Υ

1.264

650
50
78
37
189

58
103

Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
Προγραμματιστής Εφαρμογών

-

Προγραμματιστής Η/Υ
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
Συστημάτων & Αυτοματισμού Γραφείων

30

47
45
61
143
118

50
118

20
17
15
66

20
17
15
66

-

-

-

4.560

1.631

388

250

731

36

_

36

Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

2.062

192
127
231
280
16
749
134
77

25
30
100
76
16
141
74
37

39

Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος MME

147
666
250
620
84

Τεχνικός Μηχανικών Αριθμητικού Ελέγχου

201
213
65
234

Γ2. Εμπόριο, Τράπεζες, Ασφάλειες, Πίστη

603

Τεχνικός Ηλεκτρονικός Τηλεπ/κών Συστημάτων
Τεχνικός Ηλεκτρονικός Οργάνων Μετρήσεων

Ειδικός Εργασιών Αναλογισμού Ασφαλιστικών
Εταιρειών

25

-

Ειδικός Επιχειρήσεων Ετοίμου Ενδύματος

Ειδικός Τραπεζοασφαλιστικών Παροχών
Ειδικός Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδιαστών Μόδας
Ειδικός Πωλήσεων
Μάρκετινγκ (marketing)
Ειδικός Εργ. Ασφαλιστικών Εταιρειών
Γ3. Υπάλληλοι Γραφείων
Διοικητικό και Λογιστικό Στέλεχος
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Ειδικός Κοστολόγησης
στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία
Ειδικός Διοικητικών Υπηρεσιών
Ειδικός Αυτοματοποίησης Γραφείου
Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου

91
149
64
25
50
73
126

880
362

Γ4. Ταξίδια, Μεταφορές, Αναψυχή

45

Θεσσα
λονίκη

7.408

33
34
35
36
37

40
41
42
43
44

Λεκανο
πέδιο
Απικής

Γ. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Εκτιμητής Ασφαλιστικών Εταιρειών

39

Τελειό
φοιτοι

Π . Ηλεκτρονική, Η/Υ, Πληροφορική

30
31
32

38

Τελειόφοιτοι ΙΕΚ

Εγγεγραμ
μένοι

Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου
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30

-

-

21
44
0

_

15
66

94
0

-

ΠΙΝΑΚΑΣ Π4 (συνέχεια)
Ειδικότητες

Σύνολο Χώρας
Εγγεγραμ
μένοι

Θεσσα
λονίκη

17

Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών

66

20

20

Επιμελητής Πτήσεων

15

-

-

-

174

_

_

_

105
416

_

_

_

48
49

Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και
Τροφοδοσίας
Επιμελητής Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και
Χώρων Αναψυχής
Γ5. Υγεία, Πρόνοια, Κοινωνική Αντίληψη

53

Λεκανο
πέδιο
Απικής

37

Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης

51
52

Τελειό
φοιτοι

158

46
47

50

Τελειόφοιτοι Ι ΕΚ

Βοηθός Τραυματιολογίας-Ορθοπεδικής
Βοηθός Οδοντίατρου
Τεχνικός Προθετικών - Ορθωτικών & Λοιπών
Μέσων Αποκατάστασης

60

17

19

210
64

60

17

19

-

-

-

_

_

_

-

-

-

54

Ειδικός Νοσηλευτικής

18
25

55

Προσχολική Αγωγή Ημερήσιας Φροντίδας
Παιδιών

25

_

_

_

Ειδικός Ιατρικής, Βιολογικά-Αιματολογικά
Εργαστήρια

25

_

_

_

Τεχνικός Ορθοδοντικής
(ορθοδοντική-προσελάνη)

24

_

_

_

_

_

_

56
57
58

Ειδικός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές
Παθήσεις
Γ6. Γραφικές Τέχνες, Διαφήμιση

25
752

34

Σχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/Υ

339

140
43

47

59

27

-

60

Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής
Σχεδιάσεως Εντύπου

364

61

_

18

49
197

36

20

16

-

-

-

50

_

_

_

147

_

_

_

10.749

3.383

920

671

61

Τεχνικός Γραφίστας Ειδών Συσκευασίας
Γ7. Λοιπές Κατηγορίες

62
63

Ειδικός Δημοσιογραφίας Εσωτερικών και
Εξωτερικών Συνεργείων Τηλεόρασης
Προσχολική Αγωγή Δραστηριοτήτων
Δημιουργίας και Έκφρασης
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: ΚΕΠΕ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας [από πρωτογενή αναλυτικά στοιχεία -ανά ΙΕΚ, ειδι
κότητα, εξάμηνο εγγραφής και τύπο λυκείου αποφοίτησης προ εγγραφής στο ΙΕΚ- τα οποία μας
παραχώρησε πρόθυμα το τμήμα Ερευνών και Μελετών (Β. Κολυβά, Δ. Καλύβας) της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού (Θ. Κρανίτσας του ΟΕΕΚ].
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π5

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Απόφοιτοι από τα Δημόσια
ΙΕΚ1 της Χώρας από Ιδρύσεως τους (1992) μέχρι τον Ιούνιο 1998
ανά Τομέα και Ειδικότητα

Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8

Απόφοιτοι

%

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3.182

10,8%

Ειδικός εφαρμογών πληροφορικής

2.993

4,7%

69
103

0,1%

ΤΟΜΕΑΣ
Ειδικότητα

Ειδικός γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών G.I.S.
Ειδικός εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα (Multimedia)
Τεχνικός πληροφορικής
Τεχνικός βιομηχανικού λογισμικού
Τεχνικός εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής
Τεχνικός δικτύων

Ειδικός εμπορικών επιχειρήσεων
Γραμματέας διεύθυνσης

2,5%

12.732

43,4%

241

0,7%

1.019

0,5%

412
267
348

0,8%
11,9%

Ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου

4.393

5,7%

Ειδικός φοροτεχνικού γραφείου

2.124

1,5%

Διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων

2.402

1,6%
0,3%

Ειδικός πωλήσεων

319
869
181
157

Υπεύθυνος προμηθειών και διαχείρισης αποθήκης

-

Στατιστικής έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων

356

Ειδικός ασφαλιστικών εργασιών
Ειδικός τραπεζικών εργασιών
Ειδικός χρηματιστηριακών εργασιών

Ειδικός κοστολόγησης στη βιομηχανία-βιοτεχνία
Ειδικός εμπορίας, διαφήμισης & προώθησης προϊόντων (Marketing)
Γραμματέας νομικών επαγγελμάτων

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

23
24
25
26
27
28
29
30

17

Τεχνικός τηλεπληροφορικής
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

-

1,0%

5,9%

3,3%
0,9%
0,3%

1,2%

1.745

5.9%
20,7%

Ειδικός ξενοδοχειακών υπηρεσιών & τροφοδοσίας

171
203
47
380
597

Ειδικός ξενοδοχειακής ψυχαγωγίας

-

Ειδικός διαχείρισης τουριστικών εκδηλώσεων

15
332

Ειδικός τουριστικού πρακτορείου
Ειδικός αεροπορικών εταιρειών
Επιμελητής πτήσεων
Ειδικός ναυτιλιακής κατεύθυνσης

Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

184

0,2%
0,1%
1,8%
1,6%

1,0%
0,4%

ΠΙΝΑΚΑΣ Π5 (συνέχεια)
ΤΟΜΕΑΣ

Απόφοιτοι

%

-

-

Α/Α Ειδικότητα
31 Τεχνικός μαγειρικής τέχνης
32 Στέλεχος τουρισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων

1.392

4,7%
0,4%

Τεχνικός ποτοποιίας - αποσταγματοποιίας

427
219
18
34
145
213
235
101
-

Ειδικός δενδροκομίας και μεταποίησης - επεξεργασίας
προϊόντων ελιάς - φυστικιάς

_

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Τεχνικός ανθοκομίας
Τεχνικός αμπελουργίας - οινοτεχνίας
Τεχνικός πτηνοτροφίας
Τεχνικός επεξεργασίας γάλακτος
Τεχνικός αναπαραγωγής αγροτικών ζώων
Τεχνικός θερμοκηπίων
Τεχνικός αρδεύσεων
Ειδικός δασικής προστασίας
Επιμελητής - Ξεναγός εθνικών δρυμών & χωρών αναψυχής
Τεχνικός βιολογικής-οικολογικής γεωργίας

45 Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

46 Τεχνικός ποτοποιίας - αποσταγματοποιίας
47 Τεχνικός επξεργασίας γάλακτος
48 Υπεύθυνος μονάδας συστηματοποιημένου επισιτισμού (Catering)
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

49
50
51
52
53
54

Τεχνικός Η/Υ & ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου
Τεχνικός οργάνων μετρήσεων
Τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών & ηλεκτροακουστικών διατάξεων
Τεχνικός ηλεκτρονικός βιομηχανικών εφαρμογών
Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών & μετάδοσης πληροφορίας
Τεχνικός συναρμολόγησης ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

55
56
57
58
59
60
61

Τεχνικός αερίων καυσίμων
Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης - αερισμού και κλιματισμού
Τεχνικός αυτοκίνητων οχημάτων
Τεχνικός φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων - οχημάτων
Τεχνικός μηχανημάτων έργων
Τεχνικός συντήρησης & επισκευής γεωργικών μηχανημάτων
Τεχνικός εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου C and C

185

1,0%
1,0%

0,5%
0,4%
1,1%
1,4%
0,1%

_

303
71
197
35

0,2%

1.248

4,3%

655
68
265
13
247
-

3,1%

2.229

7,6%

47

0,6%

1.053

3,9%

835
294

1,5%

1,0%
1,3%
0,6%

2,5%
1,1%
1,8%
0,6%

-

0,1%

ΠΙΝΑΚΑΣ Π5 (συνέχεια)
ΤΟΜΕΑΣ

Απόφοιτοι

%

Α/Α Ειδικότητα
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

62
63
64
65

1.334

4,5%
4,1%

Τεχνικός ανελκυστήρων

548
523
263

Τεχνικός περιελίξεων ηλεκτρικών μηχανών

-

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

691
691

Τεχνικός ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων - οχημάτων
Τεχνικός αυτοματισμών

66 Σχεδιαστής μέσω συστημάτων Η/Υ
67 Τεχνικός τοπογραφικών εφαρμογών
68 Τεχνικός δομικών έργων

-

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

69 Τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών & παρεμφερών προϊόντων
70 Τεχνικός ελέγχου υλικών
71 Τεχνικός μεταλλικών επιφανειών
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Τεχνικός γραφίστας ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου
Τεχνικός υαλουργός επιστημονικών οργάνων

297
261
36

-

Τεχνικός λήψης φωτογραφίας
Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης
Τεχνικός συντήρησης έργων ζωγραφικής
Ειδικός βυζαντινής αγιογραφίας

2,4%
0,1%

1,0%
0,1%
0,0%

4,0%

843
21

0,0%

82
157
39
26

Τεχνικός διακόσμησης

0,1%

1.168

-

Τεχνικός εργαστηρίου φωτογραφίας

0,2%

0,3%

0,3%
2,7%
0,1%
0,3%

Τεχνικός παραγωγικής κεραμικής

-

-

Τεχνικός επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών
κτιρίων

_

_

-

-

Τεχνικός συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού
Ειδικός σχεδιασμού επίπλου
Τεχνικός χειροποίητου κοσμήματος
Ωρολογοποιίας
Αργυροχρυσοχοίας
Τεχνικός κοσμήματος παραγωγής
Ειδικός καρναβαλικών κατασκευών
Αισθητικός σύμβουλος εμφάνισης (Stylist)
Τεχνικός κινούμενης εικόνας / ηλεκτρονικής σχεδίασης γραφήματος
Εικονογράφος - σκιτσογράφος
Τεχνικός χειροποίητης κεραμικής

93 Εφαρμοσμένων τεχνών χορού

186

ΠΙΝΑΚΑΣ Π5 (συνέχεια)

Α/Α

ΤΟΜΕΑΣ
Ειδικότητα

Απόφοιτοι

56
12

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Ξυλουργών

-

Ξυλόγλυπτης
Τεχνίτης ψηφιδωτών
Τεχνίτης θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων - θέρμανση
Τεχνίτης θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων - ύδρευση, αποχέτευση
Βοηθός μαγειρικής τέχνης
Βοηθός εστιατορικής τέχνης
Βοηθός ζαχαροπλαστικής τέχνης
Βοηθός γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

-

0,3%
0,1%

0,4%

2.325

8,2%
5,1%

Ιατρικών & βιολογικών εργαστηρίων - αιματολογικού εργαστηρίου

624
18
135
65
48
16
118
272

Ιατρικών & βιολογικών εργαστηρίων - βιοχημικού & μικροβιολογικού
εργαστηρίου

_

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

0,4%

120
60
60

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

104 Τεχνικός ελέγχου βιομηχανικού & εργασιακού περιβάλλοντος
105 Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης & εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης
106
107
108
109
110
111
112
113
114

0,2%

35
8

Τεχνικός παραδοσιακών τεχνών

%

Νοσηλευτικής τραυματολογίας
Τεχνικός προθετικών - ορθωτικών & λοιπών μέσων αποκατάστασης
Νοσηλευτικής χειρουργείου
Νοσηλευτικής ογκολογικών παθήσεων
Νοσηλευτικής μονάδων ενταντικής θεραπείας
Νοσηλευτικής ατόμων με ψυχικές παθήσεις
Ειδικός εφαρμογών αισθητικής

-

Ιατρικών συσκευών ακτινοθεραπείας
Οδοντοτεχνικής ορθοδοντικής
Βοηθός οδοντιάτρου

-

Ειδικός εφαρμογών διαιτητικής
Βοηθός αναισθησιολογίας
Ειδικός κινησιοθεραπείας
Προσχολικής αγωγής - δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης
Ειδικός υδροθεραπείας και λουτροθεραπείας
Προσχολικής αγωγής - ημερήσιας φροντίδας παιδιών
με ειδικές ανάγκες

187

0,2%
1,1%
0,5%
0,4%
0,1%
0,9%
2,2%

0,2%

-

112
64

Οδοντοτεχνικής πορσελάνης

0,5%

_
25

Ιατρικών συσκευών απεικονίσεων

0,5%

0,3%
0,4%

-

787
18

0,5%

93

0,1%

0,3%

ΠΙΝΑΚΑΣ Π5 (συνέχεια)

Α/Α
126
127
128
129
130
131
132
133

ΤΟΜΕΑΣ
Ειδικότητα

Απόφοιτοι

Αισθητικός αρωματοθεραπείας
Μακιγιάζ θεάτρου - σκηνής
Επαγγελματικό μακιγιάζ
Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών
Τεχνικός εφαρμογών οπτικής
Στέλεχος υπηρεσιών ασφαλείας
Στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης παιδικών κατασκηνώσεων
Κομμωτής - Τεχνικός περιποίησης κόμης
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Δημοσιογραφίας - Συντάκτες και Ρεπόρτερς
Χειριστής ηλεκτρονικής συνάρμοσης εικόνας (Μοντέρ)
Εικονολήπτης
Οργανωτικός συντονιστής παραγωγής (Παραγωγός)
Σκηνοθέτης τηλεόρασης
Ηχολήπτης
Μουσική με τεχνολογία
Σεναριογράφος
Διαφήμισης
Βοηθός Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

144 Ειδικός ενδυματολογίας και σχεδίασης μόδας
145 Τεχνικός καρναβαλικής ενδυμασίας
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

407
182
17
57
18
22
111
65
65
102

%
1,4%
0,1%
0,3%
0,1%
0,2%

0,2%
0,1%

0,2%
0,2%

0,3%

146 Προπονητής αθλήματος (ποδόσφαιρο, κολύμβηση, βόλλεϋ, μπάσκετ,
τέννις, ελευθ. γυμναστική, γυμναστική με βάρη, κλασικός
αθλητισμός)

147 Αθλητική δημοσιογραφία
148 Διοικητικό στέλεχος αθλητισμού

28

-

ΣΥΝΟΛΟ

0,1%

74

0,3%

29.466

100,0%

Πηγή: ΚΕΠΕ, από πρωτογενή αναλυτικά στοιχεία ανά εξάμηνο (χειμερινό - εαρινό) του Οργανισμού
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) - Τμήμα Μελετών.
1. Δεν περιλαμβάνονται τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ (35 το 1998) και το ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π6
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Προσφερόμενες Ευκαιρίες
Εκπαίδευσης ανά Τομέα και Ειδικότητα στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ
το Έτος 1998
Α/Α Τομείς και Ειδικότητες

Δημόσια

Ιδιωτικά

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1
2
3
4
5
6
7

Ειδικός εφαρμογών πληροφορικής
Ειδικός γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών G.I.S.
Ειδικός εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα (Multimedia)
Τεχνικός τηλεπληροφορικής
Τεχνικός βιομηχανικού λογισμικού
Τεχνικός εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής
Τεχνικός δικτύων
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ειδικός εμπορικών επιχειρήσεων
Γραμματέας διεύθυνσης
Ειδικός ασφαλιστικών εργασιών
Ειδικός τραπεζικών εργασιών
Ειδικός χρηματιστηριακών εργασιών
Ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου
Ειδικός φοροτεχνικού γραφείου
Διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων
Ειδικός κοστολόγησης στη βιομηχανία-βιοτεχνία
Ειδικός εμπορίας, διαφήμισης & προώθησης προϊόντων (Marketing)
Γραμματέας νομικών επαγγελμάτων
Ειδικός πωλήσεων
Υπεύθυνος προμηθειών και διαχείρισης αποθήκης
Στατιστικής έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

22
23
24
25
26
27
28
29

Ειδικός τουριστικού πρακτορείου
Ειδικός αεροπορικών εταιρειών
Επιμελητής πτήσεων
Ειδικός ναυτιλιακής κατεύθυνσης
Ειδικός ξενοδοχειακών υπηρεσιών & τροφοδοσίας
Ειδικός ξενοδοχειακής ψυχαγωγίας
Ειδικός διαχείρισης τουριστικών εκδηλώσεων
Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

30 Στέλεχος τουρισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων

189

ΠΙΝΑΚΑΣ Π6 (συνέχεια)
Α/Α Τομείς και Ειδικότητες

Δημόσια

Ιδιωτικά

ΝΑΙ

ΟΧΙ

32 Τεχνικός αμπελουργίας - οινοτεχνίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

33 Τεχνικός πτηνοτροφίας

ΟΧΙ

ΟΧΙ

34 Τεχνικός επεξεργασίας γάλακτος

ΝΑΙ

ΟΧΙ

35 Τεχνικός αναπαραγωγής αγροτικών ζώων

ΟΧΙ

ΟΧΙ

36 Τεχνικός θερμοκηπίων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

37 Τεχνικός αρδεύσεων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

38 Ειδικός δασικής προστασίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ

31 Τεχνικός ανθοκομίας

39 Επιμελητής - Ξεναγός εθνικών δρυμών & χωρών αναψυχής

ΝΑΙ

ΟΧΙ

40 Τεχνικός βιολογικής-οικολογικής γεωργίας

ΟΧΙ

ΟΧΙ

41 Τεχνικός ποτοποιίας - αποοταγματοποιίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

42 Ειδικός δενδροκομίας και μεταποίησης - επεξεργασίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

44 Τεχνικός ποτοποιίας - αποσταγματοποιίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

προϊόντων ελιάς - φυστικιάς

43 Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

45 Τεχνικός επεξεργασίας γάλακτος

ΝΑΙ

ΟΧΙ

46 Υπεύθυνος μονάδας συστηματοποιημένου επισιτισμού (Catering)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

47 Τεχνικός μαγειρικής τέχνης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

48 Τεχνικός Η/Υ & ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

49 Τεχνικός οργάνων μετρήσεων

ΟΧΙ

ΟΧΙ

50 Τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών & ηλεκτροακουστικών διατάξεων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

51 Τεχνικός ηλεκτρονικός βιομηχανικών εφαρμογών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

52 Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών & μετάδοσης πληροφορίας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

53 Τεχνικός συναρμολόγησης ηλεκτρονικών μικροσυσκευών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

54 Τεχνικός αερίων καυσίμων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

55 Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης - αερισμού και κλιματισμού

ΝΑΙ

ΝΑΙ

56 Τεχνικός αυτοκινήτων - οχημάτων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

57 Τεχνικός φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων - οχημάτων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

58 Τεχνικός μηχανημάτων έργων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

59 Τεχνικός συντήρησης & επισκευής γεωργικών μηχανημάτων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

60 Τεχνικός εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου C and C

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π6 (συνέχεια)
Α/Α Τομείς και Ειδικότητες

Δημόσια

Ιδιωτικά

61 Τεχνικός ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων - οχημάτων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

62 Τεχνικός αυτοματισμών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

63 Τεχνικός ανελκυστήρων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

64 Τεχνικός περιελίξεων ηλεκτρικών μηχανών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

66 Τεχνικός τοπογραφικών εφαρμογών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

67 Τεχνικός δομικών έργων

ΟΧΙ

ΝΑΙ

68 Τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών & παρεμφερών προϊόντων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

69 Τεχνικός ελέγχου υλικών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

70 Τεχνικός μεταλλικών επιφανειών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

71 Τεχνικός γραφίστας ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

72 Τεχνικός υαλουργός επιστημονικών οργάνων

ΟΧΙ

ΟΧΙ

73 Τεχνικός εργαστηρίου φωτογραφίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

74 Τεχνικός λήψης φωτογραφίας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

75 Τεχνικός διακόσμησης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

76 Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

77 Τεχνικός συντήρησης έργων ζωγραφικής

ΝΑΙ

ΝΑΙ

78 Ειδικός βυζαντινής αγιογραφίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

65 Σχεδιαστής μέσω συστημάτων Η/Υ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

79 Τεχνικός συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού

ΝΑΙ

ΟΧΙ

80 Ειδικός σχεδιασμού επίπλου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

81 Τεχνικός χειροποίητου κοσμήματος

ΝΑΙ

ΝΑΙ

82 Ωρολογοποιίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

83 Αργυροχρυσοχοΐας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

84 Τεχνικός κοσμήματος παραγωγής

ΝΑΙ

ΝΑΙ

85 Ειδικός καρναβαλικών κατασκευών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

86 Αισθητικός σύμβουλος εμφάνισης (Stylist)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

87 Τεχνικός κινούμενης εικόνας / ηλεκτρονικής σχεδίασης γραφήματος

ΟΧΙ

ΝΑΙ

88 Εικονογράφος - σκιτσογράφος

ΟΧΙ

ΟΧΙ

89 Τεχνικός χειροποίητης κεραμικής

ΟΧΙ

ΝΑΙ

90 Τεχνικός παραγωγικής κεραμικής

ΟΧΙ

ΟΧΙ

191

ΠΙΝΑΚΑΣ Π6 (συνέχεια)
Α/Α Τομείς και Ειδικότητες

Δημόσια

Ιδιωτικά

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

91 Τεχνικός επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών
κτιρίων

ΟΧΙ

92 Εφαρμοσμένων τεχνών χορού
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 (ΓΎΜΝΑΣΙΟη

93 Ξυλουργός

ΝΑΙ

ΟΧΙ

94 Ξυλόγλυπτης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

95 Τεχνίτης ψηφιδωτών

ΟΧΙ

ΟΧΙ

96 Τεχνικός παραδοσιακών τεχνών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

97 Τεχνίτης θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων - θέρμανση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

98 Τεχνίτης θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων - ύδρευση, αποχέτευση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

99 Βοηθός μαγειρικής τέχνης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

100 Βοηθός εστιατορικής τέχνης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

101 Βοηθός ζαχαροπλαστικής τέχνης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

102 Βοηθός γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

103 Τεχνικός ελέγχου βιομηχανικού & εργασιακού περιβάλλοντος

ΝΑΙ

ΟΧΙ

104 Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης & εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

105 Νοσηλευτικής τραυματολογίας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

106 Τεχνικός προθετικών - ορθωτικών & λοιπών μέσων αποκατάστασης

ΟΧΙ

ΟΧΙ

107 Νοσηλευτικής χειρουργείου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

108 Νοσηλευτικής ογκολογικών παθήσεων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

109 Νοσηλευτικής μονάδων εντατικής θεραπείας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

110 Νοσηλευτικής ατόμων με ψυχικές παθήσεις

ΝΑΙ

ΟΧΙ

111 Ειδικός εφαρμογών αισθητικής

ΝΑΙ

ΝΑΙ

112 Ιατρικών & βιολογικών εργαστηρίων - αιματολογικού εργαστηρίου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

113 Ιατρικών & βιολογικών εργαστηρίων - βιοχημικού &
μικροβιολογικού εργαστηρίου

114 Ιατρικών συσκευών απεικονίσεων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

115 Ιατρικών συσκευών ακτινοθεραπείας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

116 Οδοντοτεχνικής ορθοδοντικής

ΝΑΙ

ΝΑΙ

117 Οδοντοτεχνικής πορσελάνης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

118 Βοηθός οδοντιάτρου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

119 Ειδικός εφαρμογών διαιτητικής

ΝΑΙ

ΝΑΙ

120 Βοηθός αναισθησιολογίας

ΟΧΙ

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π6 (συνέχεια)
Α/Α Τομείς και Ειδικότητες

Δημόσια

Ιδιωτικά

121 Ειδικός κινησιοθεραπείας
122 Προσχολικής αγωγής - δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης

ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

123 Ειδικός υδροθεραπείας και λουτροθεραπείας
124 Προσχολικής αγωγής - ημερήσιας φροντίδας παιδιών

ΟΧΙ
ΝΑΙ

με ειδικές ανάγκες

125 Αισθητικός αρωματοθεραπείας
126 Μακιγιάζ θεάτρου - σκηνής
127 Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών
128 Τεχνικός εφαρμογών οπτικής
129 Στέλεχος υπηρεσιών ασφαλείας
128 Στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης παιδικών κατασκηνώσεων
130 Κομμωτής - Τεχνικός περιποίησης κόμης

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

131 Δημοσιογραφίας - Συντάκτες και Ρεπόρτερς
132 Χειριστής ηλεκτρονικής συνάρμοσης εικόνας (Μοντέρ)

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

133 Εικονολήπτης
134 Οργανωτικός συντονιστής παραγωγής (Παραγωγός)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

135 Σκηνοθέτης τηλεόρασης

ΟΧΙ
ΝΑΙ

136 Ηχολήπτης
137 Μουσική με τεχνολογία

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

138 Σεναριογράφος

ΟΧΙ

139 Διαφήμισης
140 Επαγγελματικό μακιγιάζ
141 Βοηθός Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

142 Ειδικός ενδυματολογίας και σχεδίασης μόδας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

143 Τεχνικός καρναβαλικής ενδυμασίας

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
143. Προπονητής αθλήματος (ποδόσφαιρο, κολύμβηση, βόλλεϋ, μπάσκετ,
τέννις, ελευθ. γυμναστική, γυμναστική με βάρη, κλασικός αθλητισμός)

144 Αθλητική δημοσιογραφία
145 Διοικητικό στέλεχος αθλητισμού

ΝΑΙ

Πηγή: ΚΕΠΕ, από αναλυτικά στοιχεία του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΟΕΕΚ) για τα Δημόσια ΙΕΚ και από ανεπίσημα στοιχεία (μη ελεγχθέντα για την ακρίβεια τους)
δημοσιευθέντα στον Οδηγό Ιδιωτικών Σχολών «Μετά», έτους 1998, για τα Ιδιωτικά ΙΕΚ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π7
1
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Διπλωματούχοι Δημοσίων
2
και Ιδιωτικών ΙΕΚ από Ιδρύσεως τους μέχρι τον Ιούνιο 1998 ανά Τομέα
και Ειδικότητα
ΤΟΜΕΙΣ
Ειδικότητες
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δημόσια ΙΕΚ
Αριθμός

%

Ιδιωτικά ΙΕΚ
Αριθμός

Σύνολο

%

Αριθμός

%

586

4,8%

665

7,4%

1.251

3,1%

573

4,7%

378

4,2%

951

2,3%

13

0,1%

287

3,2%

300

0,7%

2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (Multimedia)

3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
4

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

-

-

-

-

-

-

3.853

31,6%

2.698

29,9%

6.551

16,2%

9

0,1%

114

1,3%

123

0,3%

308

2,5%

29

0,3%

337

0,8%

6 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

8 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

-

9 ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10 ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
11 ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

81

0,7%

-

-

-

81

0,2%

63

0,5%

22

0,2%

85

0,2%

101

0,8%

18

0,2%

119

0,3%

12 ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

13 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
14

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.458

11,9%

18,6%

725

5,9%

130

1,4%

690

5,7%

329

3,6%

187

1,5%

.

200

1,6%

376

15 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

1.680

3.138

855
1.019

7,7%
2,1%
2,5%

_

187

0,5%

4,2%

576

1,4%

16 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)

31

0,3%

-

-

31

0,1%

1.187

9,7%

186

2,1%

1.373

3,4%

18 ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

401

3,3%

46

0,5%

447

1,1%

19 ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

106

0,9%

60

0,7%

166

0,4%

17 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

31

0,3%

6

0,1%

37

0,1%

144

1,2%

26

0,3%

170

0,4%

252

2,1%

48

0,5%

300

0,7%

20 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
22 ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π7 (συνέχεια)
ΤΟΜΕΙΣ
Ειδικότητες

Δημόσια Ι ΕΚ

Σύνολο

%

%

Αριθμός

%

19

0,2%

.

.

19

0,0%

13

0,1%

_

_

13

0,0%

221

1,8%

_

_

221

0,5%

-

-

Αριθμός

23 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ (Catering)

24 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

25 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Ιδιωτικά ΙΕΚ

-

-

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ

719

5,9%

27 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

198

1,6%

28 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΠΑΣ ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ

119

1,0%

-

45

0,4%

-

-

_

_

_

_

-

50

0,1%

118

0,3%

128

0,3%

61

0,2%

26 ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

-

Αριθμός

779

1,9%

198

0,5%

119

0,3%

45

0,1%

29 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ-ΦΥΣΤΙΚΙΑΣ

30 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
31 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΖΩΩΝ

_

_

50

0,4%

33 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

118

1,0%

34 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

128

1,0%

-

61

0,5%

_

_

_

.

_
177

0,4%

32 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

35 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ - ΞΕΝΑΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

36 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ

_

_

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

_

ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

177

1,4%

-

-

44

0,4%

_

_

44

0,1%

133

1,1%

-

-

133

0,3%

368

3,0%

646

7,2%

1.014

2,5%

167

1,4%

316

3,5%

483

2,3%

11

0,1%

-

11

0,1%

28

0,2%

324

352

1,7%

37 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

38 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

39 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

40 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

-

41 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

42 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

_

195

_

_

3,6%

_

_

_

ΠΙΝΑΚΑΣ Π7 (συνέχεια)
ΤΟΜΕΙΣ
Ειδικότητες

Δημόσια ΙΕΚ
Αριθμός

%

Ιδιωτικά ΙΕΚ
Αριθμός

%

Σύνολο
Αριθμός

%

43 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

44 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

162

1,3%

6

0,1%

168

0,8%

906
77

7,4%

108

1,2%

1.014

2,5%

0,6%

-

77

0,2%

383
306

3,1%

93

1,0%

476

1,2%

2,5%

15

0,2%

321

0,8%

-

45 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

46 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
47 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

_

_

_

_

_

_

_

140

_

_

_

_

-

48 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ C and C

49 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

140

_

0,3%

_

3,0%

-

-

-

364

364

0,9%

219

1,8%

_

_

219

0,5%

0,6%

53 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

68
77

0,6%

-

-

68
77

0,2%

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

50 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

-

1,1%

_

51 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

52 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

-

0,2%

474

3,9%

58

0,6%

532

1,3%

54 ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ

474

3,9%

58

0,6%

532

1,3%

55 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

-

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΩΝ

-

-

-

-

-

201

1,6%

_

_

201

0,5%

1,5%

_

_

183

0,5%

57 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

183
18

18

0,0%

58 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

-

-

56 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

-

-

-

-

572

4,7%

1.393

15,4%

1.965

4,9%

499

0,0%

819

9,1%

1.318

3,3%

24

19,7%

_

_

24

0,1%

-

-

74

0,2%

0,1%

59 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

60 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΑΛΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

61 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
62 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

196

-

74

0,8%

-

-

ΠΙΝΑΚΑΣ Π7 (συνέχεια)
ΤΟΜΕΙΣ
Ειδικότητες

Δημόσια Ι ΕΚ
Αριθμός

63 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
64 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
65 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

66 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ
67
68
69
70
71
72
73

ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

_

ΕΙΔΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

-

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

11
15

0,1%

15

5

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

-

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

%

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

%

Σύνολο
Αριθμός

0,5%

1,4%
0,7%

81

0,2%

0,1%
0,1%

66

_

_

_

_

-

-

-

-

0,0%

-

0,3%

_
5

-

0,0%

-

3
74

0,6%

-

-

23
11
75
3
74

34

0,3%

_

_

34

0,1%

40

0,3%

_

_

40

0,1%

0,0%

23
11
75

%

212
139

2,2%

75 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Αριθμός

201
124

74 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ιδιωτικά ΙΕΚ

0,3%
0,1%
0,8%

0,1%
0,0%
0,2%
0,0%
0,2%

1.329

10,9%

2.368

26,2%

3.697

9,1%

76 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΠΑΣ
77 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ - ΟΡΘΩΤΙΚΩΝ

329

2,7%

40

0,4%

369

0,9%

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

11
40

0,1%

_

_

0,0%

0,3%

121

1,3%

11
161

0,4%

43

0,4%

4

0,0%

47

0,1%

36

0,3%

28

0,3%'

64

0,2%

15

0,1%

15
12

0,0%

78 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
79 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ

80 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

81 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ

82 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
83 ΕΙΔΙΚΟΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΊΑς

84 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ!
85 ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΙΣθΗΣΙΟΛΟΠΑΣ
86 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

_

_

-

-

12

_

.

_

-

-

0,1%

_
1

2

0,0%

-

88

0,7%

41

0,0%

0,5%

_

0,0%

_
1
2

0,0%

129

0,3%

0,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ Π7 (συνέχεια)
ΤΟΜΕΙΣ
Ειδικότητες

Δημόσια Ι ΕΚ
Αριθμός

%

Σύνολο

Ιδιωτικά ΙΕΚ
Αριθμός

%

Αριθμός

%

87 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

88
89
90
91
92
93
94

63
16

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ

-

0,1%

-

214
107
22
37

2,4%

277

0,7%

1,2%

123
22
37

0,3%

1,1%

0,3%

0,2%
0,4%

0,1%
0,1%

43
56
68

0,4%

96

0,5%

-

0,6%

921

10,2%

139
56
989

446

3,7%

639

7,1%

1.085

2,7%

73

0,6%

85

0,9%

158

0,4%

157

1,2%

739

8,2%

890

2,2%

88

0,7%

453

5,0%

541

1,3%

15
29

0,1%

10
60

0,1%

25
89

0,1%

12

0,1%

2
73
8

0,0%

14
73
8

0,0%

1

0,0%

7

-

0,3%
0,2%
0,2%

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

0,5%

-

0,1%
2,4%

95 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

96 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ
ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

97 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ
ΕΙΚΟΝΑΣ (Monter)

98 ΕΙΚΟΝΟΛΉΠΤΗς
99 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(Παραγωγός)

100 ΗΧΟΛΉΠΤΗς
101 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
102 ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
103 ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΆΦΟς
104 ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
105 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
106

-

0,2%

-

-

0,5%
0,5%

67

0,2%

23

0,2%

44

108 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
109 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
110 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ

1.223

10,0%

198

123

-

1,4%

0,2%

0,2%
0,0%

-

139
67

23

-

-

1,5%

-

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ

-

0,1%
0,0%

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

0,8%

1
132
44

107 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

0,7%

-

-

1.346

3,3%

ΠΙΝΑΚΑΣ Π7 (συνέχεια)
ΤΟΜΕΙΣ
Ειδικότητες

Δημόσια ΙΕΚ

Ιδιωτικά ΙΕΚ

Σύνολο

%

%

Αριθμός

%

Αριθμός

8
10
108
236
482
32
43
40

0,1%

_

_

0,0%

-

-

Αριθμός

ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

111 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ

0,3%

-

-

8
10
108
236
570
67
43
40

55

0,5%

_

_

55

0,1%

12

0,1%

_

_

12

0,0%

11

0,1%

_

.

11

0,0%

41

0,3%

_

_

41

0,1%

14

0,1%

_

_

14

0,0%

26

0,2%

_

_

26

0,1%

25

0,2%

_

.

25

0,1%

12

0,1%

.

_

12

0,0%

23
10

0,2%
0,1%

-

-

23
10

0,0%

ΕΛΕΓΧΟΥ

35

0,3%

_

_

35

0,1%

ΣΥΝΟΛΟ

12.207

100,0%

9.028

200,0%

40.502

100,0%

ΕΝΔΎΜΑΤΟς

112
113
114
115
116
117
118
119

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΠΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

0,1%
0,9%
1,9%
3,9%
0,3%
0,4%

120 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

121 ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ

122 ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

123 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ

124 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

125 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

126 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

88
35

1,0%
0,4%

0,0%
0,3%
0,6%
1,4%
0,2%
0,1%
0,1%

127 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

128 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
129 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

0,1%

Πηγή: ΚΕΠΕ, από πρωτογενή αναλυτικά στοιχεία (ανά τομέα, ειδικότητα, τύπο ΙΕΚ και φύλο) του Οργα
νισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) - Τμήμα Μελετών.
1 Στο σύνολο των αποφοίτων των Δημοσίων ΙΕΚ, τα οποία λειτουργούν και εποπτεύονται από το Υπουρ
γείο Παιδείας, περιλαμβάνονται και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ (35 το 1998) καθώς και το ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου.
2 Δεν περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της δεύτερης περιόδου Πιστοποίησης του 1998.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π8

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Απόφοιτοι από τα Δημόσια ΙΕΚ
της Χώρας τη Διετία 2002-2004
ΤΟΜΕΙΣ
Ειδικότητες

Απόφοιτοι

1. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΌς
Ειδικός Δασικής Προστασίας
Τεχνικός Αμπελουργίας Οινοτεχνίας
Τεχνικός Ανθοκομίας
Τεχνικός Βιολογικής-Οικολογικής Γεωργίας
2. ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)
Σχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/Υ
Τεχνικός Δομικών Έργων
Τεχνικός Επισκευής & Συντήρησης Ιστορικών &
Παραδοσιακών Κτιρίων
Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών
3. ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας
4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Αθλητική Δημοσιογραφία
Δημοσιογραφίας Συντάκτες και Ρεπόρτερς
Διαφήμισης
Εικονολήπτης
Ηχολήπτης
Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Monter)
5. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

583
439
48
35
61

100,0%

1.067

100,0%

317
381
225

35,7%

29
115
208
208
635
84
90
109
132
127
93
2.084

Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών
Αργυροχρυσοχοΐα
Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων
Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας
Ειδικός Σχεδιασμού Επίπλου
Εικονογράφος-Σκιτσογράφος
Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
Τεχνικός Διακόσμησης
Τεχνικός Εργαστηρίου Φωτογραφίας
Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος
Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας
Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής

200

%

52
12
179
40
19
63
410
626
48
37
148
124

75,3%
8,2%
6,0%
10,5%
29,7%
21,1%
2,7%
10,8%
100,0%
100,0%
100,0%
13,2%
14,2%
17,2%
20,8%
20,0%
14,6%
100,0%
2,5%
0,6%
8,6%
1,9%
0,9%
3,0%
19,7%
30,0%
2,3%
1,8%
7,1%
6,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ Π8 (συνέχεια)
Απόφοιτοι

ΤΟΜΕΙΣ
Ειδικότητες

194
117
15

Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης
Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος
Τεχνίτης ψηφιδωτών
6. ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΠΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Τεχνικός Αερίων Καυσίμων
Τεχνικός Ανελκυστήρων
Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων
Τεχνικός Αυτοματισμών
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελεγχου C and C
Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου
Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων
Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων
Τεχνικός Μηχανημάτων Έργων
Τεχνικός Μηχανοτρονικής
Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης & Σκαφών Αναψυχής
Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρακουστικών Διατάξεων
Τεχνικός Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών
Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών & Μετάδοσης Πληροφορίας
Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΝ
Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia)
Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών INTRANET
Τεχνικός Δικτύων
Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Δικτύων και
Αυτοματισμού Γραφείου
Τεχνικός Η/Υ Επικοινωνιών και Δικτύων
Τεχνικός Τηλεπληροφορικής
8. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών Χορού
Μουσική με Τεχνολογία
Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
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3.127

476
92
302
304
734
99
386
110
43
10
22
23
213
85
167
22
39
6.586

%
9,3%
5,6%
0,7%
100,0%
15,2%
2,9%
9,7%
9,7%
23,5%
3,2%
12,3%
3,5%
1,4%
0,3%
0,7%
0,7%
6,8%
2,7%
5,3%
0,7%
1,2%
100,0%

811

12,3%

1.703

25,9%

711
198
303

10,8%

2.104

31,9%

550
206
182
32
6
36
108

3,0%
4,6%

8,4%
3,1%
100,0%
17,6%
3,3%
19,8%
59,3%

ΠΙΝΑΚΑΣ Π8 (συνέχεια)
ΤΟΜΕΙΣ
Ειδικότητες
9. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Βοηθός Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη
Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης
Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών
Ειδικός Διαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων
Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης
Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας
Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου
Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών
Επιμελητής-Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής
Επιμελητής Πτήσεων
Στέλεχος Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων
Τεχνικός Αρτοποίί'ας-Ζαχαροπλαστικής
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
10. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος
Τεχνικός Ποτοποιίας Αποοταγματοποιΐας
11. ΥΓΕΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αισθητικός Σύμβουλος Εμφάνισης (Stylist)
Βοηθός Αναισθησιολογίας
Βοηθός Οδοντίατρου
Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής

Απόφοιτοι

%

3.481

100,0%

167
685
125
13
144
799
518
832
8
22
12
17
139
63
21
42
4.839

98
23
91
692

4,8%
19,7%
3,6%
0,4%
4,1%
23,0%
14,9%
23,9%
0,2%
0,6%
0,3%
0,5%
4,0%
100,0%
33,3%
66,7%
100,0%
2,0%
0,5%
1,9%
14,3%
3,2%

Επαγγελματικό Μακιγιάζ

156
162

Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου

151

3,1%

Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής

Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιομηχανικού και
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας
Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων
Κομμωτής-Τεχνικός Περιποίησης Κόμης
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
Νοσηλευτικής Χειρουργείου
Οδοντοτεχνικής Ορθοδοντικής
Οδοντοτεχνικής Πορσελάνης

221
98
103
262
24
682
175
72
79

3,3%

4,6%
2,0%
2,1%
5,4%
0,5%
14,1%
3,6%
1,5%
1,6%

ΠΙΝΑΚΑΣ Π8 (συνέχεια)
Απόφοιτοι

%

1.323

27,3%

με Ειδικές Ανάγκες

225

4,6%

Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας

202

4,2%

8.713

100,0%

ΤΟΜΕΙΣ
Ειδικότητες
Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης
Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών

12. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραμματέας Διεύθυνσης

665

7,6%

Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων

228

2,6%

1.581

18,1%

Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών

113

1,3%

Ειδικός Εμπορίας Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων (Marketing)

Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων

423

4,9%

Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων

36

0,4%

Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία

46

0,5%

3.064

35,2%

Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
Ειδικός Πωλήσεων
Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών
Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου
Ειδικός Χρηματιστηριακών Εργασιών

83

1,0%

373

4,3%

1.707

19,6%

260

3,0%

Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων

16

0,2%

Τειρεσίας-Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές
Τηλεφωνικού Κέντρου

22

0,3%

Υπεύθυνος Προμηθειών & Διαχείρισης Αποθήκης

96

1,1%

Γενικό Σύνολο

31.568

Πηγή: ΚΕΠΕ, από πρωτογενή στοιχεία (ανά τομέα, εδικότητα, τύπο ΙΕΚ και φύλο) του Οργανισμού
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) - Τμήμα Μελετών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π9
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Προτεινόμενες Ειδικότητες
για Ένταξη στα Προγράμματα Εκπαίδευσης των ΙΕΚ στο Εγγύς Μέλλον

1. ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
1.1. Ειδικότητες με άξονα τη φυτική παραγωγή
Δενδροκαλλιεργητής
Κηποτεχνικός
Κηπευτικοκαλλιεργητής
1.2. Ειδικότητες με άξονα την αλιευτική παραγωγή
Ιχθυοκαλλιεργητής
Αλιεύς
2. ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
2.1. Ειδικότητες με άξονα τη βιομηχανική και βιοτεχνική ενγενει παραγωγή
Εργαλειομηχανικός
Εργαλειοκατασκευαστής
Μεταλλοκατασκευαστής
Συγκολλητής μετάλλων και πλαστικών
Ηλεκτρολόγος αυτόματου ελέγχου
Τεχνικός ναυπηγικής βιομηχανίας
Σχεδιαστής βιομηνανικής σχεδίασης
Συντηρητής βιομηχανικών εγκαταστάσεων
2.2. Ειδικότητες με άξονα το κτίριο και τις δομικές ενγενει κατασκευές
Κατασκευαστής επίπλων εκ ξύλου
Κατασκευαστής μεταλλικών κουφωμάτων
Κατασκευαστής ξύλινων κοιφωμάτων (πατωμάτων, κλιμάκων και λοιπών
κατασκευών εκ ξύλου)
Θερμοϋδραυλικός (εγκαταστάτης)
Συντηρητής καυστήρων κεντρικών θερμάνσεων
Τεχνικός δομικών κατασκευών (εργοδηγός εργοταξίων)
Τεχνικός συγκοινωνιακών έργων (εργοδηγός εργοταξίων)
3. ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
3.1. Ειδικότητες με άξονα το βιβλίο και γενικότερα όλα τα άλλα είδη εκτυπώσεων
Σχεδιαστής εντύπων - γραφίστας
Τεχνικός τυπογραφίας
Τεχνικός βιβλιοδεσίας
Τεχνικός μηχανών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π9 (συνέχεια)
3.2. Ειδικότητες με άξονα τις μεταφορές και το αυτοκίνητο σύγχρονης τεχνολογίας
Ηλεκτρολόγος - ηλεκτρονικός οχημάτων
Συντηρητής κλιματισμού οχημάτων
Μηχανικός επισκευής κινητήρων
Μηχανικός ελέγχου οχημάτων
Μηχανικός συστημάτων τροφοδοσίας οχημάτων
Μηχανικός φρένων, ελαστικών και ανάρτησης οχημάτων
3.3. Ειδικότητες με άξονα την υγεία και την υγιεινή διατροφή
Νοσηλευτής γενικής νοσηλευτικής
Νοσηλευτής χρονιών παθήσεων
Λογοθεραπευτής
Στέλεχος μονάδας συστηματοποιημένου επισιτισμού (catering)
3.4. Ειδικότητες με άξονα τον ατομικό και επαγγελματικό ευπρεπισμό
(στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση κτλ.)
Κοσμετολόγος (σχεδιαστής προτύπων κομμωτικής τέχνης εν γένει - εκμαγεία,
περούκες και λοιπά μέσα κομμωτικής τέχνης).
Στυλίστας (κουρέας, άνδρας ή γυναίκα, που μορφοποιεί σχέδια των κοσμετολόγων,
δικά του ή τρίτων).
Αισθητικός
Ενδυματολόγος
Κατασκευαστής σκηνικών (βάσει σχεδίων ή/και εντολών στο θέατρο,
στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και σε λοιπούς κλειστούς ή ανοιχτούς
χώρους καλλιτεχνικών ή και άλλων παραστάσεων).
3.5. Λοιπές ειδικότητες
Μηχανικός εξωλέμβιων μηχανών
Τεχνικός αρχαιολογικών ανασκαφών (εργοδηγών)
Σχεδιαστής - κατασκευαστής ανθρωπίνων ομοιωμάτων (για βιτρίνες των εμπορικών
Καταστημάτων).
Πηγή: ΚΕΠΕ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας. (Συντάχθηκε από τον προϊστάμενο του Τμήματος το
2000, από πληροφορίες που ζήτησε και πήρε επιλεκτικά από διευθυντές ΙΕΚ και από διδάσκοντες
σε ΙΕΚ και σε TEI.)
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